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 3  Lectures per edats i nivells educatius
 4  Llibres de Cartó  

 A partir d’un any.

 9  La Colla  
Històries divertides amb consells per créixer junts.

 9  Les Quatre Estacions  
Històries senzilles per llegir en família.

 10  Cavallet de Mar  
Contes il·lustrats en majúscules.

 11  La Berta i en Blai  
Contes il·lustrats en dues versions: amb majúscules o amb majúscules i lletra lligada.

 12  El Blauet  
 Contes il·lustrats en lletra lligada i en majúscules i amb dificultat progressiva.

 12  Diccionari visual  
Un volum il·lustrat per facilitar l’aprenentatge del vocabulari bàsic.

 13  El Petit Elefant  
Contes il·lustrats en lletra lligada i en majúscules.

 14  Àlbums Il·lustrats  
Àlbums de gran format en color amb els millors textos i il·lustracions.

 27  La Biblioteca dels Ratolins  
Llibres per conèixer i descobrir el món que ens envolta. 

 35  Les Bestioles del Jardí  
Contes il·lustrats en color protagonitzats per uns animalons ben simpàtics.

 37  El Món del Gripau  
Contes il·lustrats en lletra lligada per conèixer el medi.

 38  Això era i no era  
Contes clàssics per a primers lectors i lectores.

 39  Oreneta  
Per gaudir de la poesia des de la infantesa.

 40  La Meva Maleta  
Els primers contes amb lletra d’impremta.

 41  Cartera de Valors  
Contes il·lustrats per educar en valors.

 42  El Bagul dels Monstres  
 Contes amb il·lustracions divertides per perdre la por.

 43  Des-contes  
Una col·lecció que convida a llegir els contes clàssics d’una manera imaginativa i divertida.

 44  La Meva Escola  
Històries d’escola amb lletra d’impremta.

 45  El Lleó  
Per conèixer els clàssics des de la infantesa.

 47  La Puça d’Animallibres  
Llibres per a nens i nenes que s’atreveixen a llegir sols.

 47  Little Elephant  
Les primeres lectures per aprendre anglès.

 48  La Formiga Blanca  
 Llibres en color, a partir de 6 anys.

 52  La Formiga Groga  
 Llibres per a tots els gustos, a partir de 8 anys.

 59  La Tortuga Setciències  
Per fomentar la competència STEM amb divertides aventures.

 60  Els Tiki Taka  
Aventura, futbol i humor per al públic jove.

 60  Els Increïbles Descobriments de Harry Tage  
Misteris, antigues civilitzacions i aventura de la mà de l’intrèpid protagonista.

 61  Agència Kronos. Tu Decideixes la Història  
 Viatja en el temps i resol enigmes de la Història (llibresjoc)

 62  La Formiga Vermella  
 Llibres per a tots els gustos, a partir de 10 anys.

 68  El Mussol Detectiu  
Per resoldre mil misteris amb l’ajuda de les pistes i les il·lustracions detallades.

 70  La Formiga Teatrera  
Per introduir el teatre a l’aula.

 70  Fèlix  
Il·lustracions originals i situacions divertides amb un protagonista únic.

 71  Zebra  
Una nova col·lecció de novel·la gràfica.

 73  L’Arca  
La LIJ al marge de modes i tendències.

 76  L’Isard  
Narrativa per a joves.
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Preus vigents a partir de l’1 de febrer 
de 2023, excepte error tipogràfic.

Descobreix fàcilment les versions 
que té cada col·lecció:

Lectura Activa (nou model de 
proposta didàctica per treballar 
la lectura)

Visita de l’autor o autora

Visita de l’il·lustrador o il·lustradora

Animallibres és una aposta pel 
públic més jove, per una literatura de 
qualitat que l’ajudi a créixer a través 
d’històries divertides, màgiques, 
originals, per transmetre –amb la 
complicitat de famílies i ensenyants– 
la passió pels llibres. 
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Llibres de Cartó

Llibres adreçats als més petits amb 
l’objectiu que comencin a estimar els 
llibres i la lectura.

imp

imp imp

EDUCACIÓ INFANTIL

Puzzle Minimoni
Rocio Bonilla
24,90 €
978-84-9142-453-6

Sis jocs en un per estimular la creativitat en 
família. Inspirats en les aventures de Minimoni, 
aprendrem a seguir pistes, a construir torres, i 
moltes més coses!

El meu primer llibre 
d’emocions
Radka Pírko
Il·lustracions: Ekaterina 
Gaigalova
12 pàg. / 10,95 €
978-84-18592-22-5

De vegades ens enfadem 
i unes altres estem molt 
feliços. Com et sents tu ara 
mateix? Vine amb en Joan a 
veure totes les coses que viu 
i com se sent.

Els animals (petits) 
també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
20 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-94-2

Laura pregunta al seu pare 
si els animals petits també 
es tiren pets. Sí, i poden ser 
molt pudents!

Què et passa, bebè?
Bea Taboada
Il·lustracions: Dani Padrón
24 pàg. / 12,50 €
978-84-18592-71-3

De vegades la meva 
germana bebè té trons al 
cap. Té por? Té son? Està 
enutjada? Com farem 
perquè ella també tingui 
arcs de Sant Martí al cap?

Anem al rescat!
Lenka Chytilová
Il·lustracions: Ekaterina 
Gaigalova
12 pàg. / 10,95 €
978-84-18592-21-8

En Ratolí, el protagonista, 
mirarà de triar el que vol ser 
de gran. Només té clar que 
vol ser útil i ajudar la resta 
d’animals.
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Cada llibre: 20 pàg. / 10,95 €

Sèrie de llibres de cartó protagonitzada per Minimoni, l’entranyable personatge 
de De quin color és un petó?

Hola!
978-84-17599-97-3

La Babymoni diu «Hola!» al 
gos, al gat, als peixets... Com 
li contestaran? Aprèn el so 
que fan els animals i passa-
t’ho d’allò més bé!

On és l’osset?
978-84-17599-98-0

La Babymoni s’ha banyat, ha 
pres el bibe i ja està a punt 
per anar a dormir. Però li 
falta alguna cosa. L’osset! On 
deu ser? Ajuda la Babymoni 
a trobar-lo i... bona nit!

MAJ

M’enfado!
978-84-18592-48-5

Què li passa a Babymoni? 
Per què s’ha enfadat? Com 
s’ho faran la mare i el pare 
perquè es desenfadi?

A dinar!
978-84-18592-19-5

És l’hora de dinar i la 
Babymoni vol aprendre a 
parar taula. L’ajudes? Ha 
de preparar els plats, els 
coberts, les estovalles... No 
pot faltar-li res!

Tinc por!
978-84-18592-20-1

La Babymoni té por 
d’algunes coses. De les 
aranyes, dels trons, de la 
foscor... Tenir por és normal. 
I no passa res!

L’hora del bany
978-84-19659-04-0

És l’hora del bany i 
Babymoni s’hi prepara. Què 
li deu fer falta? Aprèn amb 
Babymoni com rentar-se bé 
i... a jugar!

A recollir!
978-84-18592-49-2

Babymoni s’ho ha passat 
d’allò més bé jugant, però 
ara toca recollir les joguines. 
Totes totes, que no ens en 
podem deixar cap ni una!

EDUCACIÓ INFANTIL
Llibres de Cartó
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De quin color és un petó?
Rocio Bonilla
24 pàg. / 12,50 €
978-84-16844-90-6

Versió en cartó del superèxit  
de Rocio Bonilla.

A la Minimoni li agrada pintar, però 
no sap de quin color pintar els 
petons. De quin color deuen ser?

Les princeses (petites) també  
es tiren pets
Ilan Brenman i Ionit Zilberman
20 pàg. / 12,50 €
978-84-17599-31-7

L’adaptació en cartó de l’èxit internacional 
Les princeses també es tiren pets, pensada per 
a les lectores i lectors més petits. Trenca amb 
els estereotips de gènere de manera original 
i divertida.

I jo, on faig caca?
Fabien Öckto Lambert
16 pàg. / 11,95 €
978-84-15975-99-1

Anem a dormir
Kathleen Amant
12 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-84-2

Jugo amb l’aigua
Kathleen Amant
12 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-83-5

El bebè girafa
978-84-16844-31-9

El bebè mico
978-84-16844-76-0

Christophe Boncens
Cada llibre: 12 pàg. /10,20 €

Descobreix, a través de divertides històries, els primers passos d’uns adorables animalons de 
la sabana. Després, munta el bonic puzle que trobaràs a la darrera pàgina de cada llibre.

El bebè elefant 
978-84-16844-30-2

El bebè zebra 
978-84-16844-77-7

imp

imp

imp
imp imp

imp

EDUCACIÓ INFANTIL

Llibres de Cartó
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Els nombres Les formes Hàbits diaris Foment lector

Descobreixo la llar 
d’infants
978-84-16844-03-6

Què és això? Quantes coses hi ha per descobrir! Aixeca les 
solapes de cada pàgina. Descobriràs una divertida escena i 
aprendràs paraules noves.

Carine Hinder i Jérôme Pélissier
Cada llibre: 10 pàg. / 10,20 €

Descobreixo la granja
978-84-16844-01-2

Descobreixo la ciutat
978-84-16844-00-5

Descobreixo el parc
978-84-16844-85-2

Descobreixo la roba
978-84-16844-02-9

Descobreixo els animals
978-84-16844-86-9

Els llibres d’en Marc i l’Andrea

Lletra majúscula. Llibres destinats a primers lectors escrits  
en lletra majúscula i en color, amb dos nens, en Marc i l’Andrea, 
com a protagonistes.

Obra completa: 36,80 € (contenidor de regal) 
978-84-15095-60-6 
Cada llibre: 14 pàg. / 9,20 €

La festa d’aniversari
Joan Carles Girbés
Il·lustracions: Silvia Ortega
978-84-15095-18-7

Una excursió rodona
Joan Carles Girbés
Il·lustracions: Silvia Ortega
978-84-15095-23-1

Un dia atrafegat
Joan Carles Girbés
Il·lustracions: Silvia Ortega
978-84-15095-46-0

Fem la maleta!
Joan Carles Girbés
Il·lustracions: Silvia Ortega
978-84-15095-25-5

MAJ

imp

EDUCACIÓ INFANTIL
Llibres de Cartó
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LA MALETA DE LES ESTACIONS

LA MALETA DELS DESCOBRIMENTS

Els animals

Animals salvatges
Guido van Genechten
18 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-35-7

Animals del camp
Guido van Genechten
18 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-36-4

Lletra lligada. Llibres destinats a primers lectors escrits  
en lletra lligada i il·lustrats en color.

La família

La meva mare
Guido van Genechten
18 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-66-6

El meu pare
Guido van Genechten
18 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-65-9

Els meus avis
Guido van Genechten
18 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-67-3

Berengère Motuelle
978-84-15095-85-9
Obra completa: 28,00 €

Isabelle Chauvet
978-84-15975-68-7
Obra completa: 25,00 €

Els colors
12 pàg. / 7,00 €
978-84-15095-86-6

Les formes
12 pàg. / 7,00 €
978-84-15095-87-3

Les diferències
12 pàg. / 7,00 €
978-84-15095-88-0

Els nombres
12 pàg. / 7,00 €
978-84-15095-89-7

La família
12 pàg. / 6,25 €
978-84-15975-64-9

Les emocions
12 pàg. / 6,25 €
978-84-15975-65-6

Quin temps fa
12 pàg. / 6,25 €
978-84-15975-66-3

On soc?
12 pàg. / 6,255 €
978-84-15975-67-0

MAJ

MAJ
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Llibres de Cartó
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Llibres per compartir en família

Una col·lecció dissenyada perquè els més petits 
aprenguin, d’una manera lúdica i senzilla, a prescindir 
dels bolquers o del xumet i a adquirir hàbits saludables.

Textos: Mercè Seix i Meritxell Noguera
Il·lustracions: Rocio Bonilla

Cada llibre: 36 pàg. / 10,20 €

Sempre nets
978-84-16844-83-8

Pantalles i molt més
978-84-16844-82-1

Adeu, xumet!
978-84-16844-81-4

Bolquers fora!
978-84-16844-84-5

EDUCACIÓ INFANTIL

Quatre històries senzilles i divertides per començar una 
lectura autònoma o en família, amb què els més petits 
quedaran captivats per la màgia de les estacions.

Ávelin
Cada llibre: 24 pàg. / 9,95 €

Ha arribat la tardor!
Impremta: 978-84-16844-94-4
Majúscules: 978-84-17599-69-0

Ha arribat l’estiu!
Impremta: 978-84-16844-91-3
Majúscules: 978-84-17599-68-3

Ha arribat l’hivern!
Impremta: 978-84-16844-92-0
Majúscules: 978-84-17599-70-6

Ha arribat la primavera!
Impremta: 978-84-16844-93-7
Majúscules: 978-84-17599-71-3

MAJ imp

VI
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Textos: Enric Lluch

Contes breus amb lletra majúscula 
per consolidar l’aprenentatge del 
procés lector. A més, els textos van 
acompanyats d’il·lustracions que 
ajuden els lectors i les lectores.

Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

1 El gos de l’avi
Il·lustracions: Montse Tobella
978-84-15095-50-7

Els gossos són animals molt sabuts, 
però el de l’avi d’en Miquel era un cas 
especial. O almenys això diu ell...

2 El colom coix
Il·lustracions: Jorge del Corral
978-84-15095-51-4

Als coloms del parc els encanten les 
molles de pa, però n’hi ha un que es 
queda sense menjar-ne. La Carla i en 
Pau volen ajudar-lo.

3 La lluna té fred
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
978-84-15095-52-1

Quan fa fred ens fiquem a dins de casa, 
però la pobra lluna s’ha de quedar al 
carrer. La Sara sap com ajudar-la! 

4 Pintant la casa
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15095-53-8

Un pot de pintura mal tancat, un nen 
que ensopega... I ja hi som! Sort que en 
Carles sap com arreglar-ho!

5 La dent de Maria
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-15095-54-5

A la Maria li ha caigut una dent. Quin 
problema! Què farà ara el ratolí de les 
dents?

6 Elefants de colors
Il·lustracions: Jaume Vilanova
978-84-15095-55-2

Els colors donen alegria i fan bonic. I 
a en Miquel li encanten els colors, per 
això pinta els elefants molt divertits! 

7 A la fira
Il·lustracions: Pablo Tambuscio
978-84-15095-56-9

L’Àlex veu que a la fira hi ha un grapat 
de coses que li agraden. Però, és clar, 
no es pot tenir tot... O sí?

8 La cova
Il·lustracions: Jordi Vilaverde
978-84-15095-57-6

A la muntanya hi ha una cova i tots 
fan que en David tingui por explicant-
li que hi vivien monstres. Tenen raó o 
l’enganyen?

9 A la piscina
Il·lustracions: Júlia Sardà
978-84-15095-58-3

Que divertit, anar a la piscina! En Juli 
encara no sap nedar. Però de segur que 
amb l’ajuda del monitor n’aprendrà en 
un tres i no res.

10 El clot misteriós
Il·lustracions: Miguel Ángel Díez
978-84-15095-49-1

Al parc ha aparegut un clot, i els nens 
es pregunten què deu ser. Potser el 
cau d’algun animal! Aviat es resoldrà 
el misteri.

11 Fent fotos
Il·lustracions: Fernando Falcone
978-84-15065-66-8

A l’avi li encanta fer fotos però, 
per alguna raó, totes li surten 
desenfocades... Per què deu ser això?

12 Vull un animalet
Il·lustracions: Subi
978-84-15095-67-5

Toni vol un animalet per poder tenir-ne 
cura i per jugar-hi. Però primer haurà 
de convèncer els pares!

13 Pares forçuts
Il·lustracions: Horacio Elena
978-84-15095-68-2

En Carles i la Mariona discuteixen sobre 
quin dels seus pares és més forçut, 
però, en realitat, els dos nens són una 
mica exagerats.

14 Perdut a l’estació
Il·lustracions: Iban Barrenetxea
978-84-15095-69-9

A l’estació del tren hi ha moltíssima 
gent i és fàcil perdre-s’hi però en Marc 
té una idea per trobar el seu pare entre 
la multitud.

15 La funció
Il·lustracions: Marta Montañá
978-84-15095-70-5

La festa de fi de curs serà molt original 
enguany: què us sembla fer-hi un 
espectacle de dansa?

16 La tele no funciona
Il·lustracions: Teresa Ramos
978-84-15095-71-2

Per culpa d’un cop de vent, l’antena 
de la tele es fa malbé... Podrà el senyor 
Eladi reparar-la sense ajuda?

MAJ

VI VI
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Dos germans que junts viuran milers d’aventures mentre ens 
transmeten valors com la confiança, la igualtat entre sexes, la 
no-violència, la superació de les pors, el respecte... 

Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Montse Tobella
Cada llibre: 24 pàg. / 9,30 € MAJ MAJ

llig

Quin regal!
(majúscules) 978-84-18592-32-4
(majúscules + lligada) 978-84-18592-33-1

A en Blai li han regalat uns patins pel 
seu aniversari. Vol estrenar-los, però no 
sap patinar! Haurà de deixar-se ajudar 
per la seva germana Berta.

Uuuhh! Un fantasma!
(majúscules) 978-84-18592-97-3
(majúscules+ lligada) 978-84-18592-96-6

Acompanya els germans Berta i Blai en 
la seva nova aventura! Aquesta vegada 
amb fantasmes involucrats!

El llop ferotge 
(majúscules) 978-84-18592-34-8
(majúscules + lligada) 978-84-18592-35-5

A la Berta i a en Blai els encanta llegir. 
Un dia obren el conte de la Caputxeta i 
el llop ferotge surt al seu encontre. Què 
passarà?

Els secrets de la Lluna
(majúscules) 978-84-19659-18-7
(majúscules+ lligada) 978-84-19659-19-4

La Berta i en Blai es pregunten on es 
deu amagar la Lluna quan es fa de dia. 
Estan disposats a quedar-se desperts 
tota la nit per espiar-la i descobrir-ho.

VI

VI

VI

VI
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1 Vull un gelat
978-84-15095-34-7

2 Mal al queixal
978-84-15095-38-5

3 L’osset Pep
978-84-15095-41-5

4 L’Emili està malalt
978-84-15095-42-2

5 La moto fantasma
978-84-15095-43-9

6 Perduda a la ciutat
978-84-15095-48-4

7 Tarda de jocs
978-84-15095-90-3

8 On és en Tom?
978-84-15095-91-0

Contes breus amb lletra majúscula i lligada 
per consolidar l’aprenentatge del procés 
lector amb incorporació progressiva del 
text. A més, els textos van acompanyats 
d’il·lustracions que ajuden els lectors i les 
lectores.

Textos: Teresa Soler, Maria Viu i  
Víctor Nado
Il·lustracions: Armand

Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

Maleta «El blauet»
978-84-15095-92-7
54 €

El Diccionari visual, mitjançant la relació 
entre les imatges i la seva representació 
gràfica, fa possible l’aprenentatge del 
vocabulari bàsic als més petits. Gràcies 
al binomi imatge-paraula i a la lletra 
lligada i majúscula alhora, la fixació dels 
conceptes en la ment dels nens que es 
troben en les primeres fases d’aprendre 
a llegir és més fàcil i divertida.

Diccionari visual
Josep Vicó
48 pàg. / 17,95 €
978-84-9824-046-7

MAJ
llig
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Una col·lecció amb lletra lligada i 
majúscula alhora, amb l’objectiu de 
facilitar l’aprenentatge de la lectura i 
fomentar l’hàbit de llegir.

Cada llibre: 24 pàg. / 6 €

1 En Víctor se’n va d’excursió
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Armand
978-84-96726-92-5

2 Jo sóc jo
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Josep Vicó
978-84-96726-93-2

3 Amor a mar
Miquel Desclot
Il·lustracions: Marta Balaguer
978-84-96726-94-9

4 La Laura i els ratolins
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Rocío del Moral
978-84-96726-95-6

5 El cap màgic
Josep A. Fluixà
Il·lustracions: Francesc Santana
978-84-96726-96-3

6 L’osset de la Tània
Teresa Gregori
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-96726-97-0

7 El cavall
Gabriel Janer Manila
Il·lustracions: Glòria Celma
978-84-96726-98-7

8 Una formiga original
Mariasun Landa
Il·lustracions: Pep i Marc Brocal
978-84-96726-99-4

9 La granota
Enric Lluch
Il·lustracions: Gerard Miquel
978-84-15095-00-2

10 El somni del llibre
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Noemí Villamuza
978-84-15095-01-9

11 La bufanda verda
Víctor Nado
Il·lustracions: Margarita Menéndez
978-84-15095-02-6

12 Les coses que veig
M. Dolors Pellicer
Il·lustracions: Olga Pérez
978-84-15095-03-3

13 Pirata
Teresa Soler
Il·lustracions: Esperança Martínez
978-84-15095-04-0

14 Els tres amics
Mercé Viana
Il·lustracions: Xan López Domínguez
978-84-15095-05-7

15 La bruixa ximpleta
Josep Gregori
Il·lustracions: Avi
978-84-15095-06-4

16 El secret de la Cristina
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Alberto Botella
978-84-15095-07-1

17 La Raquel té por
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Marina Seoane
978-84-15095-08-8

18 L’àvia de la Rosa
Enric Lluch
Il·lustracions: Cristina Duran
978-84-15095-09-5

19 Mira com sona
M. Dolors Pellicer
Il·lustracions: Marie Nigot
978-84-15095-10-1

20 Als gronxadors
Patxi Zubizarreta
Il·lustracions: Rebeca Luciani
978-84-15095-11-8

MAJ
llig

VI

EDUCACIÓ INFANTIL

13



Àlbums 
Il·lustratsLa millor selecció de contes il·lustrats 

de gran format i a tot color.

Im-perfecte
Zuriñe Aguirre
32 pàg. / 16,95 €
978-84-19659-08-8

Un gargot no és perfecte, com un 
cercle o un quadrat, però pot ser 
molt original. Perquè ser im-perfecte 
significa tenir l’oportunitat d’arribar 
a ser tot el que volem.

Refugiats
Ilan Brenman
Il·lustracions: Guilherme Karsten
24 pàg. / 16,95 €
978-84-19659-22-4

A través d’aquesta narració repleta de 
referències històriques, acompanyem 
el desplaçament de diverses famílies al 
llarg del temps i a diferents llocs. Què 
les uneix? Què les separa?

Què és això de l’amor, Minimoni?
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-19659-11-8

El monstre de l’armari 
s’ha enamorat
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salamone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-19659-06-4

Fa dies que el monstre de l’armari que no 
toca de peus a terra perquè diu que té 
papallones a l’estómac, el cor li batega a mil 
per hora i no es concentra gens a classe.

De vegades, la 
Minimoni no entén 
la gent gran. Què 
és això de l’amor? 
Al llarg d’una sèrie 
de situacions, la 
nena dona respostes 
enginyoses, divertides, 
tendres i ocurrents a 
aquesta pregunta.
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La colla dels 11
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-55-3

Quan en Benjamí es va convertir en el 
peix número 11 d’aquella colla, tot va 
canviar. Se sentia fort i respectat en 
companyia d’aquells nous amics. Però 
els respectaven de debò o tan sols els 
tenien por?

La fuga
Cristina Oleby
Il·lustracions: Pablo Pino
24 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-81-2

Durant 1.825 dies seguits, Narcís ha 
repetit el mateix número en el circ... 
i ja no pot més! Una història sobre 
la possibilitat de canviar el curs del 
destí, d’actuar amb llibertat i prendre 
decisions pròpies.

El rugit
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
32 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-99-7

La Tortuga està enrabiada. Volia escalar 
una pedra, però ha caigut i s’ha quedat 
de panxa enlaire. I ara què? Sembla que 
tothom sap què hauria de fer, però ella 
no està d’humor per a consells.

Quan esclata la tempesta
Bea Taboada
Il·lustracions: Dani Padrón
24 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-98-0

Ara és l’Àlex qui té trons al cap. 
A vegades, una tempesta d’emocions 
li ennuvola el cap. Sembla impossible 
frenar-les, però la seva mare sap molt 
bé com se sent i què pot fer perquè 
l’arc de Sant Martí torni a sortir.

En Jordi porta els cabells llargs
Paloma Muiña
Il·lustracions: Anna Clariana
32 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-90-4

En Jordi vol deixar-se els cabells llargs 
com la princesa del seu conte favorit. 
A l’àvia no li agrada, però a classe els 
encanta. En Jordi no sap si tallar-se’l 
quan li arribi als genolls, però una cosa 
serà clara: seguirà el seu propi camí.

Una carta
Irene Verdú
Il·lustracions: Verònica Aranda
32 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-54-6

Un dia, el vent va trobar una carta 
perduda. La pluja havia esborrat les 
lletres del sobre, però la carta deia 
unes paraules precioses: «T’estimo». La 
carta trobarà el seu destí en el Sr. Gat, 
sempre malhumorat i tancat a casa. 
Però, potser la força de les paraules li 
podria canviar la vida...

À
lbum

s Il·lustrats

Videoconte:

Videoconte: Videoconte:
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Els Garcia i el mur
Jaume Copons
Il·lustracions: Òscar Julve
40 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-27-0

La Duna i en Lluc Garcia són amics, 
però no sempre ha estat així. Un conte 
il·lustrat sobre l’amistat, el respecte, la 
tolerància i la igualtat.

À
lbum

s Il·lustrats

La sopa d’en Tomàs
Subi
24 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-26-3

Basada en un conte popular rus, 
aquesta història senzilla, narrada 
en vers i amb simpatia, ens recorda 
la importància de la col·laboració i 
l’amistat.

On va aquesta gent?
Fran Parreño i Gonçal López-Pampló
42 pàg. / 17,95 €
978-84-18592-41-6

Una al·legoria sobre la fragilitat  
de la llibertat i la vulnerabilitat de la 
democràcia basada en el poema  
de Martin Niemöller sobre la 
persecució nazi.

A vegades em sento petita
Vanesa Martínez
Il·lustracions: Viv Campbell
24 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-24-9

Un àlbum sobre com les emocions 
que ens fan sentir menuts es poden 
convertir en accions que ens fan 
sentir grans.

Quin tràfec amb el monstre 
de l’armari!
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salomone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-68-3

El monstre de l’armari està envaint el 
fons del petit armari on s’ha instal·lat, 
i és hora que es mogui... Aquest tercer 
àlbum, sempre tan divertit, parla als 
nens i les nenes de la seva faceta de 
«petit monstre». Perquè tot i que hi 
veiem un monstre enorme... no té ni un 
gram de ferocitat!

Com més llarga és l’espera, més 
forta és l’abraçada
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
32 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-52-2

L’hivern se li havia fet mooolt llarg, a 
l’Eriçó. Perquè havia passat mooolt de 
temps sense la Tortuga, la seva amiga 
de l’ànima. Ja se n’alegrava, ja, de 
tornar a veure la resta d’amics; però, i la 
Tortuga? On es devia haver amagat?

VI
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Gràcies. Història d’un veïnat 
Rocio Bonilla
48 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-04-1

A causa d’una avaria d’Internet, la vida 
del veïnat canviarà del tot. Gràcies a 
la valentia i la curiositat, els veïns i les 
veïnes arribaran lluny, molt lluny. I ho 
faran junts. Una història sobre com 
un petit detall pot millorar les nostres 
vides.

Què t’ha passat?
Josep Gregori
Il·lustracions: Seta Gimeno
24 pàg. / 16,95 €
978-84-18592-07-2

En Martí és un nen molt alegre, però 
últimament no va tan content a escola. 
Què li deu passar? Gràcies a l’àvia, la 
família s’adonarà del que passa i parlarà 
amb l’escola per posar-hi solució. 
Una història tendra i valenta sobre 
l’assetjament escolar.

Soc ferotge
Anya Damirón
Il·lustracions: Pablo Pino
48 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-84-3

En Milo, un petit llop, creix pensant que 
un dia es convertirà en un llop ferotge. 
Quan descobreix que això no passarà 
per art de màgia i que ha d’entrenar-
se cada dia com els altres llops de la 
bandada, en Milo es demana: hauré de 
deixar de ser com soc per ser ferotge?

La cabra Serafina
Blai Senabre
Il·lustracions: Anna Font
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-90-4

Això era i no era una mare que tenia 
tres filles. Un dia els va dir que no 
baixessin al soterrani, però la seva 
curiositat va ser més forta. I nyam!, 
van descobrir que hi havia una cabra 
que, sense preguntar a penes, se les 
menjava sense mastegar. Una versió 
actual d’un conte tradicional divertit i 
enginyós.

Quin pardal! 
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-50-8 

En Climent és un nen espavilat que 
esdevé un mar de dubtes el dia que la 
seva veïna se’l queda mirant fixament i li 
diu: «Ai, quina cara de pardal que tens!». 
Què ha volgut dir? Que sembla un ocell? 
Llavors, pot volar? Resoldre aquest 
misteri requerirà tot el seu enginy...

A vegades la mare té el cap  
ple de trons 
Bea Taboada
Il·lustracions: Dani Padrón
24 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-85-0 

A vegades, la mare té trons al cap: parla 
molt alt i amb les dents juntetes. Altres, 
té un arc de Sant Martí al cap: canta al 
cotxe i em fa molts petons. Un relat per 
entendre com funcionen les emocions i 
com gaudir-ne.

Videoconte:

Videoconte:

À
lbum

s Il·lustrats
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Avis, piranyes i altres històries
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-61-4

Un homenatge als avis i àvies. Una 
mirada plena d’humor i tendresa a la 
relació entre nets i avis.

El rossinyol i l’emperador
Hans Christian Andersen
Il·lustracions: Quentin Gréban
24 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-53-9

La història original de l’encisador 
rossinyol que enyorava el bosc, 
il·lustrada per Quentin Gréban.

La Patufeta
Hans Christian Andersen
Il·lustracions: Quentin Gréban
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-54-6

Quentin Gréban recupera amb les 
seues il·lustracions el clàssic de la petita 
nascuda d’una flor i el gripau.

La Blancaneu
Jacob i Wilhelm Grimm
Il·lustracions: Quentin Gréban
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-25-6

Un exquisit àlbum infantil que recupera 
la història original dels germans Grimm.

Fins que ens puguem abraçar 
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-86-7 

L’Eriçó i la Tortuga no es poden abraçar, 
però tots dos saben que s’estimen, 
perquè hi ha moltes maneres de 
demostrar-ho... fins que ens puguem 
abraçar!

Videoconte:

À
lbum

s Il·lustrats

L’abecedari fantàstic  
de Potam l’elefant
Montse Gisbert
64 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-91-1

Amb Potam l’elefant, farem una 
passejada fantàstica per les lletres de 
l’abecedari. La imaginació de les frases 
i de les il·lustracions de Montse Gisbert 
despertaran en els infants el desig 
d’aprendre a llegir.
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Nina
Seta Gimeno
32 pàg. / 16,95 €
9788417599232

Nina és petita, però té una autoestima 
gegant. És molt tendra i familiar, amb 
una gran personalitat i una mica 
desvergonyida.

Jo et llegeixo i tu m’expliques
Jesús Ballaz
Il·lustracions: Sebastià Serra
112 pàg. / 18,95 €
978-84-17599-42-3

Dos relats per a cada dia: un de més 
curt i senzill que podrà llegir l’infant i 
un altre de més llarg i elaborat que li 
podran llegir els adults. En conjunt, 56 
històries per anar a dormir.

Juguem amb la Minimoni! 
Desperta la teva creativitat!
Rocio Bonilla
80 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-43-0

Un divertidíssim llibre d’activitats amb 
jocs per posar a prova el teu enginy, 
fitxes per afinar la teva destresa i trucs 
per desenvolupar la teva imaginació i 
aprendre a alimentar-la.

Com educar el monstre de 
l’armari
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salamone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-47-8

El monstre de l’armari sempre està 
fent poca-soltades. Com ensenyar-li a 
rentar-se les dents, a pentinar-se, a no 
tocar els endolls i a no dir paraulotes... 
és molta feina!

Un somni fet realitat
Olivier Tallec
24 pàg. / 16,95 €
9788417599324

Al protagonista d’aquesta història 
li regalen un cadell per Nadal. Però, 
contra tot pronòstic, ens adonem que 
és l’animal qui ens explica la vida amb 
el seu amo, i no a l’inrevés!

Sis anys, sis casetes
Josep Gregori
Il·lustracions: Fran Parreño
24 pàg. / 15,95 €
9788417599386

La protagonista d’aquesta història rep, 
cada any, una caseta retallable pel seu 
aniversari. Però ara, els pares s’han 
separat. Se’n recordaran, de regalar-li 
una nova caseta?

À
lbum

s Il·lustrats
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Què em contes, Caputxeta?
José Carlos Andrés
Il·lustracions: Éric Puybaret
24 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-18-8

Una revisió del conte clàssic que trenca 
tots els estereotips i aposta per la 
diversitat.

La sireneta
Hans Christian Andersen
Il·lustracions: Quentin Gréban
24 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-05-8

Un conte clàssic amb les precioses i 
tendres il·lustracions a l’aquarel·la de 
Quentin Gréban.

T’avorreixes, Minimoni?
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-16-4

Nova aventura de la protagonista del 
superèxit De quin color és un petó? en 
un llibre divertit sobre com gaudir del 
temps lliure.

L’abraçada
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
48 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-26-3

L’Eriçó és massa punxegut i la Tortuga 
massa dura. Trobaran algú que els 
abraci?

La nena huracà i el nen esponja
Ilan Brenman
Il·lustracions: Lucía Serrano
32 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-96-8

Ella és explosiva i no para mai quieta! 
Ell és tímid i no li agrada l’acció. Què 
passaria si es fessin amics? Un àlbum 
que demostra que les diferències 
poden ser molt enriquidores.

Per què hi ha estrelles al cel?
Anna Obiols
Il·lustracions: Subi
24 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-95-1

Saps a què es dedica un atrapallums 
o un caçanúvols? Descobreix-ho amb 
aquest suggeridor àlbum sobre oficis 
imaginaris fascinants.

À
lbum

s Il·lustrats
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Tumtum
Anya Damirón
Il·lustracions: Pablo Pino
56 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-99-9

Un divertit cant a l’amistat que ens 
recorda que, moltes vegades, les coses 
no són com pensem...

Supernens
Anya Damirón
Il·lustracions: Pablo Pino
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-89-0

Un al·legat contra la discriminació que 
ens recorda que tots tenim alguna 
capacitat que ens fa extraordinaris.

En Jordi i el drac
Aron Dijkstra
24 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-75-3

Una història diferent de cavallers i dracs 
que aposta per guanyar amics i no 
batalles. Així és com el petit Jordi es 
convertirà en un cavaller de llegenda!

Una casa per a en Tom
Leo Timmers
48 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-60-9

En Tom no surt mai al carrer, fins que 
la Vera li proposa jugar a empaitar-se. 
Mentre la persegueix, en Tom es perd. 
Com aconseguirà tornar a casa?

Germans!
Rocio Bonilla
48 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-70-8

Tenir un germà pot ser molt molest! 
Però, de vegades, els germans ens 
ajuden i tenen cura de nosaltres... 
Potser no està tan malament. Però, un 
més a casa? Això sí que no!

El monstre de l’armari existeix... 
i t’ho demostraré!
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salamone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-58-6

Saps per què la meva habitació està 
sempre desendreçada? Els pares 
creuen que m’ho invento, però jo 
demostraré que el monstre provoca les 
entremaliadures!

À
lbum

s Il·lustrats
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Els robots no tenen pressa
Alberto Pieruz
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-43-2

En Lluc odia els horaris. Tampoc li 
agraden gaire les normes del senyor 
Minutti, tan escrupolós i estricte com 
la seva rutina. Ell només vol jugar i 
sembla que gràcies a Robogant, un 
robot gran i lleig, ho pot aconseguir! 
Però el que necessiten en Lluc i el 
senyor Minutti és descobrir quin és 
l’autèntic valor del temps i aprendre a 
utilitzar-lo de la millor manera possible.

La vida dels Miniherois
Olivier Tallec
54 pàg. / 15,95 €
978-84-16844-44-9

Els miniherois tenen una vida apassio-
nant plena de desafiaments, però 
no tot és sempre genial. També 
s’avorreixen, els entra la por o han 
de fer front a missions especials que 
preferirien rebutjar, com la d’endreçar 
la seva habitació!

De segur que després de llegir aquest 
llibre t’adones que coneixes més d’un 
miniheroi...

El llarg viatge de Nanuq
Toni Cabo
38 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-38-8

Després d’esperar el retorn de la mare 
durant dies, Nanuq se’n va de viatge 
amb una maleta on duu el que més 
s’estima. Però poc després de començar 
el camí, la perd. Com podrà recuperar-
la tot sol? Mentre la busca, no sols 
descobrirà l’autèntica naturalesa del 
món que l’envolta, sinó un missatge 
valuós i inoblidable.

Juguem?
Ilan Brenman
Il·lustracions: Rocio Bonilla
24 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-33-3

En Pere passaria tot el dia jugant. Això 
sí, ho fa amb la tauleta, el mòbil o 
la consola. Tot i que els seus amics i 
familiars el conviden a gaudir d’altres 
activitats, ell sempre s’estima més 
seguir jugant amb la pantalla. Això és 
el que realment el fa sentir feliç. O no?

Un àlbum original per reflexionar sobre 
l’ús de les tecnologies en els infants.

Ara em dic Joana
Jessica Walton
Il·lustracions: Dougal MacPherson
32 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-24-1

En Martí i l’osset Joan juguen junts tots 
els dies. Munten en bicicleta pel pati, 
planten verdures al jardí... Però avui en 
Joan està trist i en Martí està a punt de 
descobrir per què. 

Una història tendra sobre el gènere i 
l’amistat.

L’interrogant gegant
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Sebastià Serra
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-42-5

El dia que l’Arlet, el Lluc i l’Ibai van sortir 
d’excursió havia nevat tota la nit i la vall 
semblava un pastís de nata. Malgrat 
l’advertiment de la seva mare, els tres 
germans van voler pujar fins al cim de 
la muntanya i contemplar els prats i els 
boscos a tocar del cel. Però un perill 
molt fosc s’apropava entre els núvols.

À
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El llibre secret de les princeses 
que també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-28-9

La Laura es retroba amb El llibre secret 
de les princeses. Allà hi ha les princeses 
més maques del món i els seus secrets! 
Alguns, ja els hi havia explicat el pare 
de petita, però ara descobrirà tota sola 
el veritable origen de la maldat dels 
personatges més dolents dels contes 
infantils populars.

Max i els superherois
Rocio Bonilla i Oriol Malet
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-17-3

A en Max el fascinen tots els 
superherois, però en té un de 
preferit. En realitat, es tracta d’una 
superheroïna: Megapower! Ella és 
valenta, pot programar computadores 
i desactivar bombes, té ultravisió i una 
força descomunal... Però el millor de 
tot és que Megapower és diferent dels 
altres superherois, i el Max sap molt bé 
per què.

La Lluci i el Fer en el món  
dels Dimonioles
Teresa Blanch
Il·lustracions: José Ángel Labari
24 pàg. / 16,95€
978-84-15975-60-1

Un àlbum il·lustrat per posar a prova 
l’enginy i l’astúcia dels més petits. Cada 
pàgina és un repte per poder continuar 
el viatge. Busca, troba i avança!

À
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Els fantasmes no truquen  
a la porta
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Rocio Bonilla
44 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-85-4

L’Os i la Marmota sempre juguen 
plegats. Una tarda, l’Os convida l’Ànec 
a jugar amb ells. A la Marmota no li 
agrada la idea. Què serà capaç de fer per 
evitar que l’Ànec vagi a jugar amb ells?

Una esbojarrada història que convidarà 
els més petits a reflexionar sobre 
l’amistat.

Les petites (i grans) emocions  
de la vida
Montse Gisbert 
80 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-69-4

Delicades il·lustracions ens aproximen 
a les emocions que vivim: la timidesa, 
la por, l’alegria, l’exclusió, l’orgull, 
l’amistat... Un llibre que ens ensenya a 
viure i a comprendre’ns.

Mizu, pastor de núvols
Silvia Gil i Bea Gil
32 pàg. / 17,95 €
978-84-15975-73-1

On viu Mizu ja ningú recorda l’últim 
cop que va ploure. El sofriment de la 
gent farà que la imaginació del noi es 
posi en marxa per intentar ajudar-los. 
Un conte per prendre consciència de la 
manca d’aigua, un dels problemes del 
nostre planeta.

VA
VA
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El granger i el pallasso
Marla Frazee
32 pàg. / 15,95 €
978-84-15975-47-2

Una amistat inesperada entre un 
granger solitari i un petit pallasso 
separat accidentalment de la família. 
Sense necessitat de paraules, junts 
faran descobriments sorprenents!

De quin color és un petó?
Rocio Bonilla 
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-61-8

A la Minimoni li encanta pintar coses 
de colors, però mai no ha pintat un 
petó. De quin color deu ser? Vermell? 
No, perquè és el color de quan estàs 
enfadat. Tampoc pot ser del color de 
les verdures... Com ho descobrirà?

La cicatriu
Ilan Brenman 
Il·lustracions: Ionit Zilberman
28 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-32-8

Gràcies a la seva primera cicatriu, 
la petita Sílvia descobrirà històries 
fascinants rere les cicatrius de les 
persones que més estima. De l’autor de 
Les princeses també es tiren pets.

À
lbum

s Il·lustrats

Enciclopèdia misteriosa  
dels éssers diminuts
Alicia Casanova
Il·lustracions: Fernando Falcone
56 pàg. / 18,95 €
978-84-16844-15-9

T’has preguntat per què passen coses 
estranyes a casa que no saps explicar? 
La doctora Caterina Plum, experta en 
zoologia i botànica màgiques, ens reve-
larà l’origen i els secrets dels misterio-
sos éssers diminuts que ens acompa-
nyen a tota hora. Fades, follets, trols, 
elfs... T’animes a investigar i descobrir 
noves espècies d’éssers diminuts?

Els invents de la Malvina
André Neves
32 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-05-0

La Malvina té una gran capacitat per 
crear coses increïbles. Entre els seus 
invents hi ha un paraigua per no 
mullar-se les sabates, un tamboret 
mòbil per no esperar dempeus i una 
màquina per tranquil·litzar la ment 
preocupada de la mare. Però el resultat 
d’aquest darrer invent és terrible per a 
ella. Per sort, la mare trobarà la solució 
de la manera més senzilla, i és molt 
millor del que s’hauria imaginat mai!

Digue-l’hi a la mare.  
Digue-l’hi al pare
Cristina Petit
Il·lustracions: AntonGionata Ferrari
40 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-84-7

Tot un dia a casa per culpa de la pluja 
dona per a molt, segons pensen el 
pare i la mare, però per a en Martí 
serà llarguíssim. Els seus pares estan 
molt ocupats i no poden dedicar-
li gaire atenció... Deu ser per això 
que mai no li diuen que no a res? 
Què passarà després de tot un dia 
d’entremaliadures?
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Feliu, rei de les ovelles
Olivier Tallec
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-44-1

Un dia de vent, Feliu es va trobar una 
corona i se la va posar. S’havia convertit 
en rei! Quina gran vida l’esperava... Una 
faula irresistiblement divertida sobre el 
poder i els abusos que se’n fan.

La muntanya de llibres  
més alta del món
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-23-4

L’Enric estava convençut que havia 
nascut per volar. Mirava els avions, 
intentava fabricar-se ales de tot tipus, 
però no obtenia cap resultat. Fins que 
un dia la seva mare li va explicar que 
hi havia altres maneres de complir el 
seu somni.

Més que llibres
Josep Vicó 
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-37-3

Saps que hi ha llibres que t’atrapen 
si et descuides? Però no tinguis por, 
de segur que et divertiràs. I és que la 
lectura alimenta tant com un plat de 
verdura i sempre és la porta per a una 
nova aventura!

La por del passadís
Raimon Portell
Il·lustracions: Sergi Portela
32 pàg. / 16,95€
978-84-15975-19-9

Al final del passadís, hi ha una 
habitació fosca i plena d’andròmines. 
Aquí viu la por, que apareix quan es 
fa de nit o quan estàs sol. Però la por 
no és tan dolenta. Si crides, corre per 
amagar-se. I desapareix!

Cadavereta Vermella
Luis Murillo
Il·lustracions: Emi Ordás
56 pàg. / 16,95€
978-84-15975-16-8

Els pares malvats d’aquesta Caputxeta 
zombi tenen un pla sinistre. Tanmateix, 
no comptaven amb els recursos d’una 
àvia tan adorable com la del conte, 
però molt més guerrera i que no té por 
del llop ni de ningú...

El Barret Original i la Ciutat Grisa
David Granados Niubó
52 pàg. / 16,95 €
978-84-15975-02-1

El senyor Joliu és un home gris que 
sempre ha volgut ser original en una 
ciutat on tot és del mateix color. Com 
trobarà la manera de sentir-se una 
persona única i especial?

À
lbum

s Il·lustrats
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Llavors de paper
Silvia Gil i Bea Gil
40 pàg. / 17,95 €
978-84-15975-01-4

Una faula bella i commovedora que ens 
convida a plantar la nostra pròpia llavor 
per protegir els tresors vius amb els 
quals compartim la Terra.

Mamaaa!
Ilan Brenman
Il·lustracions: Guilherme Karsten
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15095-95-8

Mama, mamaaa! Mamaaaa! Aquests 
crits, en boca de dos nens plens 
d’energia i amor desbordant, 
persegueixen tots els dies la seva 
mare completament atabalada. 
Possiblement, només necessitaria una 
mica de silenci per recordar que, en 
realitat, mare és la paraula més bonica 
del món.

El pare és meu!
Ilan Brenman
Il·lustracions: Juliana Bollini
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15095-82-8

Què passa quan dues germanes estiren 
el seu pare, cada una cap al seu costat? 
Ficció i realitat es barregen en aquesta 
esbojarrada història de gelosia i amor 
entre un pare i les seves dues filles.

Els animals també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15095-65-1

Algú ha vist un dofí tirar-se un pet? 
Aquesta és una de les preguntes que 
surten del cap de la Laura. Descobriu 
quines van ser les altres preguntes 
i divertiu-vos amb una conversa 
sorprenent, amb humor i intel·ligent, 
entre una nena i un pare que gairebé 
ho sap tot.

Les princeses també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15095-29-3

Descobreix, de la mà del pare de la 
Laura, els secrets millor guardats de les 
princeses més famoses de la història. 
I veuràs com, tot i ser tan especials, 
tenen moltes coses en comú amb la 
resta de persones. Gràcies a un llibre 
antic veurem que els contes de fades 
no eren exactament com ens havien 
contat. De fet, són molt més divertits!

Corb
Leo Timmers
26 pàg. / 16,95 €
978-84-96726-64-2

En Corb és negre com el carbó, tan 
negre que fa por i per això no té amics. 
Però ara, en Corb té plans. Aquest 
atractiu àlbum és la divertida història 
de quatre ocells una mica atabalats.

À
lbum

s Il·lustrats
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Què és la Unió Europea?
Pedro Riera
Il·lustracions: El Rubencio
64 pàg. / 16,95 €
978-84-19659-25-5

Coneix els orígens de la Unió Europea, 
la seva funció, les seves institucions 
i cadascun dels països que en són 
membres. Una obra plena de curiositats 
sobre episodis històrics i costums.

Formes, formes i més formes
Lenka Chytilová
Il·lustracions: Gary Boller
40 pàg. / 15,95 €
978-84-19659-16-3

Tot el que ens envolta té formes 
bàsiques. Al carrer i a casa nostra 
veurem cercles, quadrats, rectangles 
i triangles, que també formen part 
d’altres figures més complexes.

Extintopèdia
Serenella Quarello
Il·lustracions: Alessio Alcini
56 pàg. / 17,95 €
978-84-19659-02-6

Un viatge per descobrir els 
animals que ja no existeixen 
i els que estan en risc de 
desaparèixer. Un àlbum per a 
comprendre què podem fer 
si no volem perdre un trosset 
de vida, perquè l’existència 
de cadascú té una raó de ser.

Números, números i 
més números
Magda N. Garguláková
Il·lustracions: Sean Longcroft
40 pàg. / 15,95 €
978-84-19659-15-6

Observem el nostre voltant: casa 
nostra, el carrer, l’estació de tren, on 
sigui. Quants números hi veiem? Tot i 
que no ho sembli, en són bastants.

LA BIBLIOTECA DELS RATOLINS

Una sèrie de llibres il·lustrats o amb 
fotografies a tot color, pensada per 
conèixer i descobrir el món que ens 
envolta.

En la coberta del llibre us indiquen 
l’edat recomanada amb les icones 
següents:

+4 +8+6 +10

+8 +8
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Què hi cap, aquí dins?
Magda N. Garguláková
Il·lustracions: Federico Bonifacini
40 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-46-1

Descobreix de la mà del gos Bru què hi 
ha dins d’una caravana, d’un iglú o, fins 
i tot, d’un vaixell pirata!

De la terra a l’espai
Pavla Hanáčková
Il·lustracions: Diarmuid Ó Catháin
20 pàg. / 15,95 €
978-84-18592-74-4

Un àlbum il·lustrat per a descobrir 
tots els aspectes més rellevants de 
l’enginyeria aeroespacial i l’astronomia 
com què és la gravetat, com és un 
coet, quines són les naus espacials més 
importants o quins planetes formen el 
sistema solar.

Sigues net com un drac!
Štĕpánka Sekaninová
Il·lustracions: Veronika Zacharová
26 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-73-7

Un llibre per aprendre tot el que 
necessites saber sobre hàbits de vida 
saludables.

+4

+8

+8

Fosforo
Il·lustracions: Rossella Trionfetti
48 pàg. / 14,95 €

Experimentem! 
La màgia de la llum
978-84-19659-21-7

Tindrem la possibilitat de 
jugar amb llums i colors, 
reflexos i transparències per 
a immergir-nos entre les 
ones lluminoses.

Experimentem! 
La química de les coses 
fastigoses
978-84-19659-20-0

Fes descobriments en el 
món de la química a través 
d’experiències concretes: 
gelatina, greix, sabó, rovell i 
moltes altres coses fastigoses.

Experimentem! 
Il·lusions òptiques
978-84-18592-86-7

Les il·lusions òptiques ens 
fan percebre allò que no 
està present o que en la 
realitat és diferent.

Experimentem! 
Electricitat i 
magnetisme
978-84-18592-85-0

El magnetisme i l’electricitat 
governen i sostenen el 
nostre dia a dia, però, sabem 
realment com funcionen?

+6
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+6Daco’s Confetti
Il·lustracions: Federica Fabbian
24 pàg. / 15,95 €

Una col·lecció perquè els nens i nenes 
aprenguin a resoldre problemes senzills 
mentre juguen.

Ens ho passem bé 
aprenent mates
978-84-18592-80-5

Ens ho passem bé 
aprenent enginyeria
978-84-18592-79-9

Ens ho passem bé 
aprenent tecnologia
978-84-18592-78-2

Ens ho passem bé 
aprenent ciència
978-84-18592-77-5

+8Eleonora Fornasari
Il·lustracions: Clarissa Corradin
40 pàg. / 14,95 €

10 idees per salvar el món amb 
el poder de l’amabilitat
978-84-18592-50-8

En aquest llibre trobaràs 10 accions 
senzilles i poderoses per canviar el món 
amb un somriure. Les coses més grans 
s’aconsegueixen sovint amb els gestos 
més petits.

10 idees per superar el racisme
978-84-18592-31-7

N’hi ha prou amb 10 gestos d’allò 
més senzills per canviar el món!

10 idees per salvar el planeta
978-84-18592-30-0

En aquest llibre proposem 10 accions 
senzilles per a posar el teu gra de sorra 
i intentar salvar el planeta abans no 
sigui massa tard.
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+10

Pescadors de plàstics i altres 
oficis del futur
Sofia Erica Rossi i Carlo Canepa
Il·lustracions: Luca Poli
72 pàg. / 17,95 €
978-84-18592-39-3

Descobreix els oficis del futur i decideix 
si t’agradaria que existissin. Perquè si 
no, serà millor que poses fil a l’agulla 
per a evitar-ho!

El nostre planeta. Infografies 
per descobrir la Terra
Cristina Banfi
Il·lustracions: Giulia De Amicis
72 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-61-4

Ens presenta les dinàmiques 
geològiques de la Terra i la seva posició 
a l’univers, que expliquen fenòmens 
tan diversos com la biodiversitat, 
els terratrèmols o les erupcions 
volcàniques.

+8

Coses que no es veuen a 
simple vista
Pavla Hanácková
Il·lustracions: Adela Režná
32 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-62-1

Des de les realitats microscòpiques 
fins a la immensitat de les estrelles, 
aquest llibre estimularà la nostra 
curiositat sobre les dimensions més 
desconegudes de la nostra realitat més 
propera. 

+8

El gran llibre de les olimpíades 
Veruska Motta
Il·lustracions: Luca Poli
88 pàg. / 17,95 €
978-84-18592-15-7

Començant pels seus inicis a l’antiga 
Grècia i avançant fins als jocs olímpics 
actuals, els nens i les nenes descobriran 
anècdotes i curiositats sobre l’esport i 
sobre els jocs.

+10 +6

Monstre Verd 
Canizales
32 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-89-8 

El Monstre Verd és ple del fem que 
la gent llença al parc, i cada dia es fa 
més gran. És possible ajudar-lo? Una 
història per conscienciar-nos sobre el 
medi ambient i recordar-nos que no hi 
ha res millor que reciclar, reutilitzar i, 
sobretot, reduir.

+10

Meravelles del món
Daniela Celli
Il·lustracions: Giulia Lombardo
96 pàg. / 22 €
978-84-18592-36-2

Des de l’Alhambra fins a Petra, des de 
Machu-Picchu fins a la Sagrada Família, 
t’espera un viatge extraordinari ple de 
secrets, curiositats i aventures!
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Il·lustracions: Annaliese Stoney
Cada llibre: 144 pàg. / 11,95 €

Isaac Newton  
i la gravetat
Alex Woolf
978-84-17599-65-2

Marie Curie  
i la radioactivitat
Ian Graham
978-84-17599-64-5

Ada Lovelace  
i la informàtica 
Roger Canavan
978-84-17599-88-1

Charles Darwin  
i l’evolució 
Ian Graham
978-84-17599-92-8

Llibres divertits per descobrir algunes de les figures científiques que han passat a 
la història pels seus descobriments.

La ciència de la caca i dels pets
Alex Woolf
32 pàg. / 13,95 €
978-84-17599-39-3

Per què fem caca? Què són els pets 
i els rots? Què passa quan vomitem? 
Descobreix les respostes en aquesta 
pestilent guia sobre la digestió.

La ciència del temps
Ian Graham
32 pàg. / 13,95 €
978-84-17599-40-9 

Per què existeixen les estacions? Què 
passa dins d’un huracà? Descobreix 
la variable veritat sobre el clima de la 
Terra en aquesta fascinadora guia sobre 
el temps.

La ciència de les roques  
i els minerals
Alex Woolf
32 pàg. / 13,95 €
978-84-17599-56-0

Què és el cicle de les roques? Com ens 
ajuden els cristalls a comptar el temps? 
És cert que l’or ve de l’espai? Troba les 
respostes en aquesta fascinadora guia 
sobre les roques i els minerals.

La ciència de l’acne i de les 
berrugues
Alex Woolf
32 pàg. / 13,95 €
978-84-17599-55-3

Per què ens surten erupcions? Què 
són les piguetes i els nevus? Per què 
fan pudor els peus? Descobreix les 
respostes en aquesta irritant guia sobre 
la pell.

+8

+10
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Sèrie de còmic divulgatiu. Històries curtes que ens acosten a la realitat del món 
animal des d’una perspectiva desenfadada i plena d’humor. Inclou apèndixs i fitxes 
amb informació científica.

Cada llibre: 56 pàg. / 12,95 €

Les noves històries dels 
dinosaures
Arnaud Plumeri
Il·lustracions: Bloz
978-84-18592-75-1

Les extraordinàries 
històries del dinosaures
Arnaud Plumeri
Il·lustracions: Bloz
978-84-18592-10-2

Les extraordinàries 
històries dels insectes
Cazenove i Vodarzac
Il·lustracions: Cosby
978-84-18592-11-9

Les extraordinàries 
històries dels animals 
marins
Christopher Cazenove
Il·lustracions: Jytéry
978-84-18592-12-6

Fabien Öckto Lambert
Cada llibre: 14 pàg. / 16,95 €

Descobreix un munt de curiositats!

Aixeca les solapes, obre les finestres i fes 
girar les rodetes per conèixer un munt 
d’informació d’allò més interessant i 
divertida. T’hi esperen els secrets més 
sorprenents sobre el cos humà, el món 
dels castells i dels animals.

Hola! El cos
978-84-17599-49-2

Hola! Dinosaures
978-84-16844-87-6

Hola! Animals
978-84-17599-28-7

Hola! Castells
978-84-17599-27-0

Hola! Planeta
978-84-16844-88-3

INCLOUEN 

PÒSTER DE 

REGAL!

+6
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La gran enciclopèdia  
de la natura
Vincent Albouy
Il·lustracions: Anne Baudier
32 pàg. / 16,95 €
9788417599171

Les magnífiques il·lustracions d’aquest 
llibre t’ajudaran a descobrir la natura 
en tota la seva bellesa i diversitat. 
Amb fitxes identificatives i anècdotes 
divertides de cada espècie.

Un món de dones 
extraordinàries
Eva Prada
88 pàg. / 18,95 €
978-84-16844-80-7

Un viatge pels cinc continents i per 
totes les èpoques de la humanitat 
per descobrir les biografies de dones 
extraordinàries.

Nenes que van imaginar allò 
impossible (i ho van aconseguir)
Tony Amago
Il·lustracions: Nuria Rodríguez
40 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-41-6

Aquest àlbum il·lustrat recull les 
històries de gairebé una vintena de 
dones de tot el món que s’han fet 
cèlebres per atrevir-se a somiar allò que 
semblava impossible... i aconseguir-ho!

+8 +6
+8

Àlbums il·lustrats 
que ens permetran 
conèixer millor els 
animals que habiten 
aquests paisatges a 
través de fotografies 
atractives i textos 
aptes per als lectors 
més petits.

Els animals del bosc
Alexia Romatif
978-84-17599-02-7

Els animals de la granja
Alexia Romatif
978-84-16844-79-1

Els animals de la sabana
Christine Pompéï 
978-84-16844-52-4

Els animals de la mar
Alexia Romatif
978-84-16844-53-1

+6

Cada llibre: 40 pàg. / 16,95 €

Descobreixo els arbres  
i aprenc a reconèixer-los
Claire Lecoeuvre
978-84-17599-19-5

Descobreixo les bestioles  
i aprenc a reconèixer-les
Vincent Albouy
978-84-17599-20-1

Il·lustracions: Laurianne Chevalier
Cada llibre: 48 pàg. / 11,95 €

Dos títols perfectes perquè els lectors 
a partir de 7 anys aprenguin curiositats 
sobre la natura i també a dibuixar els 
arbres i les bestioles.

+8
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El meu gran 
llibre d’animals
Christine Pompéï
88 pàg. / 16,95 €
978-84-17599-09-6

Llibres amb fotografies a tot color pensats perquè els petits 
descobreixin els animals que viuen al bosc i a la granja.

Conec els animals 
del bosc
978-84-17599-21-8

Conec els animals 
de la granja
978-84-17599-22-5

+4

+4

+6

Fruits i fruites
Gerda Muller
32 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-72-2

La Sofia viurà una nova aventura 
campestre durant les vacances, i 
descobrirà els secrets dels fruits i les 
fruites. Vols conèixer-los tu també?

El meu hort
Gerda Muller
40 pàg. / 16,95 €
978-84-16844-34-0

La Sofia és una nena de ciutat, però 
passa les vacances al camp amb els seus 
avis. A la casa hi ha un hort magnífic 
on creixen tota mena de verdures. 
Aquest any Sofia té la sort de tenir eines 
adequades per a la seva alçada i, per 
primera vegada, tindrà cura dels seus 
propis cultius. Els avis li ensenyaran els 
moviments precisos i la cura que ha de 
tenir per ser una bona jardinera.

Crea les teves joguines
978-84-15975-00-7

Juga amb les estacions
978-84-15975-14-4

Crea els teus propis 
mòbils
978-84-16844-08-1

Crea els teus propis 
titelles
978-84-15975-72-4

Marta Ribón
Cada llibre: 48 pàg. / 16,95 €

Quatre propostes per crear, jugar i divertir-se amb materials reciclats mentre desenvolupen la seva creativitat.

+6+6

+6

LA
 B

IB
LIO

TEC
A

 D
ELS R

ATO
LIN

S

Curiositats, dades sobre el seu hàbitat i els seus costums... 
Amb aquest àlbum, els nens i les nenes aprendran divertint-se 
sobre els animals del bosc, de la sabana, de la mar...

Céline Lamour-Crochet
Cada llibre: 24 pàg. / 10,20 €
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Textos: Gemma Armengol
Il·lustracions: Òscar Julve
Cada llibre: 24 pàg. / 7,20 €

La marieta Antonieta és la protagonista 
d’aquesta col·lecció que aborda temes 
quotidians o d’actualitat sempre des 
d’una òptica divertida. Escrita amb 
lletra lligada.

VA

18 Fem teatre!
978-84-17599-67-6

La marieta Antonieta i els seus 
amics descobriran com de 
divertit és participar en una 
obra de teatre.

20 Naveguem junts!
978-84-18592-87-4

La colla de la marieta 
Antonieta ha anat de pícnic a 
la vora del riu. S’hi està tan bé, 
que se’ls acut sortir a navegar. 
La vella i sàvia aranya Pilar sap 
fer un caiac, però l’Antonieta 
diu que no els cal ajuda. Se’n 
sortiran?

19 El virus blau
978-84-18592-00-3

Al bosc, la marieta Antonieta 
troba unes flors precioses que 
faran que es torni de color 
blau! Si no volen acabar totes 
contagiades, les bestioles 
hauran de mantenir-se ben 
separades i caldrà que es 
rentin bé les mans, és clar!

21 Anem al museu
978-84-19659-28-6

La marieta Antonieta vol 
dibuixar la mosca Frida, 
però no se’n surt. La Frida, 
que és una gran pintora, li 
assegura que ella també hi pot 
aprendre, i li proposa visitar el 
museu de pintura.

17 Un dia a la platja
978-84-17599-24-9

Les bestioles van d’excursió 
a la platja. Però deixen 
escampades totes les coses a 
la sorra i el cranc escombriaire 
se les emporta. Per què ho deu 
haver fet?

16 Fora els murs!
978-84-16844-59-3

Un grup de tèrmits africans 
arriba al jardí, i alguns veïns 
comencen a aixecar murs per 
protegir-se. Però... són tan 
perillosos com diuen?

15 Un castell de bestioles
978-84-16844-32-6

Les bestioles del jardí van al 
parc d’atraccions! Totes estan 
ben contentes, excepte un 
parell de puces que en faran 
una de ben grossa. 

14 La medalla de 
l’Antonieta
978-84-15975-82-3

Han arribat els Jocs Olímpics al 
jardí de les bestioles. Totes es 
preparen per competir.

llig
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9 El monstre del bosc
978-84-15095-61-3

La marieta Antonieta i les 
seves amigues abelles van 
d’acampada. Però a mitjanit 
senten un soroll i s’espanten.

10 Festa Major
978-84-15095-72-9

Les bestioles del jardí es 
preparen per celebrar la Festa 
Major. Enguany hi haurà ball, 
però la cantant s’ha posat 
malalta.

1 El petó de l’Antonieta
978-84-96726-56-7

La marieta Antonieta és de 
color groc, però ella vol ser 
vermella, com la resta de les 
marietes del jardí...

2 L’aranya lampista
978-84-96726-57-4

L’Antonieta es queda 
enganxada a la te ranyina 
de l’aranya Pilar. A canvi de 
no menjar-se-la, la marieta 
l’ajudarà a fer amics.

3 La família pilotera
978-84-96726-58-1

Una família d’escarabats piloters 
arriba al jardí. Treballen de nit i 
molesten els veïns. L’ Antonieta 
té la solució al problema.

4 El gos Bernat
978-84-96726-59-8

Les bestioles del jardí s’ho 
passen molt bé jugant entre 
els pèls del gos Bernat. Però ell 
no pot ni descansar.

5 La formiga valenta
978-84-96726-60-4

La formiga Sandra surt del 
formiguer malgrat els perills 
de l’hivern. Tot és blanc i fa 
molt fred.

6 La ploma
978-84-96726-61-1

La colla ha trobat una ploma, 
però no saben què és i hi 
jugaran de mil maneres. Quina 
diversió!

7 A la ciutat
978-84-15095-33-0

La marieta Antonieta ve 
del mercat quan un nen se 
l’emporta a casa. Allà, hi farà 
molts descobriments.

8 Blanc, Ros i Negre
978-84-15095-39-2

La marieta Antonieta coneix 
un camell que diu venir de 
l’Orient. Qui deu ser?

11 Carnestoltes al jardí
978-84-15095-77-4

És Carnestoltes! Per celebrar-
ho, totes les bestioles del jardí 
s’intercanvien les feines durant 
un dia i, de vegades, les coses 
surten una mica al revés.

CICLE INICIAL

12 Plouen castanyes!
978-84-15095-97-2

Mentre estan collint bolets, 
la marieta Antonieta i la seva 
cosina troben un cuc molt trist. 
Han torrat la castanya on vivia 
i s’ha quedat sense casa.

13 Un drac al jardí
978-84-15975-45-8

Un drac està cruspint-se 
els llibres de la biblioteca! 
La marieta Antonieta vol 
demostrar-li que és millor 
llegir-los.
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Obra completa: 81 € 
(contenidor de regal)
978-84-96726-39-0
Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

Una col·lecció escrita amb lletra lligada 
que presenta incorporació progressiva 
del text. Incorpora un apartat didàctic 
sobre l’àrea de Ciències de la naturalesa 
i Ciències socials.

Ideal per a la biblioteca d’aula.

1 L’escola
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Elena Odriozola
978-84-96726-27-7

Contingut curricular: l’escola

2 Amunt!
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Noemí Villamuza
978-84-96726-28-4

Contingut curricular: el cos humà

3 Botes d’aigua grogues
Xabier Mendiguren
Il·lustracions: Mariona Cabassa
978-84-96726-29-1

Contingut curricular: el temps

4 Quin paisatge!
Teresa Duran
Il·lustracions: Montse Ginesta
978-84-96726-30-7

Contingut curricular: el paisatge

5 La granja d’en Simó
Enric Lluch
Il·lustracions: Mariano Gabriel 
Epelbaum
978-84-96726-31-4

Contingut curricular: els animals

6 Deu abelles al taronger
Marilar Aleixandre
Il·lustracions: Pere Mejan
978-84-96726-32-1

Contingut curricular: les plantes

7 L’hàmster d’en Josep
Teresa Soler
Il·lustracions: Montse Tobella
978-84-96726-33-8

Contingut curricular: la casa

8 La Múnia dorm sota la manta
Juan Kruz Igerabide
Il·lustracions: Roger Olmos
978-84-96726-34-5

Contingut curricular: la família

9 Dóna’m la mà
Seve Calleja
Il·lustracions: Santy Gutiérrez
978-84-96726-35-2

Contingut curricular: les relacions 
personals

10 L’àlbum d’en Jumbo
Care Santos
Il·lustracions: Joan Subirana
978-84-96726-36-9

Contingut curricular: els transports

11 En Víctor es remulla
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Rosanna Crespo
978-84-96726-37-6

Contingut curricular: els invents

12 Ivan, el cavaller valent
Carmen Gil
Il·lustracions: Bernadette Cuxart
978-84-96726-38-3

Contingut curricular: la història
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Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

Versions dels contes clàssics amb  
il·lustracions modernes i atractives.

Cada llibre conté un codi de descàrrega 
per poder escoltar el conte en diverses 
llengües.

Escrita amb lletra d’impremta.

1 La Caputxeta 
Vermella
Il·lustracions: Cristina Durán
978-84-16844-47-0

5 Pinotxo
Il·lustracions: Ana Zurita
978-84-16844-62-3

9 El gat amb botes
Il·lustracions: Ana Zurita
978-84-16844-66-1

2 Els tres porquets
Il·lustracions: Cristina Durán
978-84-16844-48-7

6 La llebre i la tortuga
Il·lustracions: Cristina Durán
978-84-16844-63-0

3 La Ventafocs
Il·lustracions: Ana Zurita
978-84-16844-49-4

7 En Pere i el llop
Il·lustracions: Cristina Durán
978-84-16844-64-7

4 Alícia al País  
de les Meravelles
Il·lustracions: Xavier Sepúlveda
978-84-16844-50-0

8 Hansel i Gretel
Il·lustracions: Ana Zurita
978-84-16844-65-4
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Una col·lecció per gaudir de la poesia 
des de ben petits. El cos humà,  
els invents, els animals... Tot és més 
divertit en vers!

Escrita amb lletra d’impremta.

Textos: Carmen Gil
Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

1 Arriba fins als peus  
el cos que sempre et veus
Il·lustracions: Sebastià Serra
978-84-15975-48-9

2 No sé quin animal  
em sembla el més bestial
Il·lustracions: Xavier Salomó
978-84-15975-49-6

3 Neu, pluja, vent o trons,  
com el sol... tots són bons
Il·lustracions: Rocio Bonilla
978-84-15975-50-2

4 Pertot arreu viatgem  
i mai no ens aturem
Il·lustracions: Marina Seoane
978-84-15975-51-9

5 A la muntanya i al mar  
la natura és llar
Il·lustracions: Subi
978-84-15975-52-6

6 De gran, per treballar,  
ofici has de triar
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-15975-53-3

7 Arbres, plantes i flors:  
el camp és ple d’olors
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15975-54-0

8 Galeria d’invents  
per a totes les gents
Il·lustracions: Álex Herrerías
978-84-15975-55-7

9 Renoi, quin bullici  
amb tant d’edifici!
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
978-84-15975-56-4

10 Quan no jugo, faig esport.  
Ser petit és una sort!
Il·lustracions: Teresa Ramos
978-84-15975-57-1
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Històries breus escrites amb 
lletra d’impremta per començar 
a familiaritzar-nos amb aquesta 
tipografia.

Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

1 La Sara fa preguntes
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Valentí Gubianas
978-84-9824-001-6

2 La gent del meu poble
Bernardo Atxaga
Il·lustracions: Mikel Valverde
978-84-9824-002-3

3 La Seta no volia ser una nena
Seve Calleja
Il·lustracions: Fernando Llorente
978-84-9824-003-0

4 El meu avi és una gata
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Marina Seoane
978-84-9824-004-7

5 Les mines del rei Xang Pih Nyo
Miquel Desclot
Il·lustracions: Marie Nigot
978-84-9824-005-4

6 La decisió d’en Valeri
Xabier P. Docampo
Il·lustracions: Xosé Cobas
978-84-9824-006-1

7 La fugida del mar
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Enric Solbes
978-84-9824-007-8

8 La narradora del desert
Josep Antoni Fluixà
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-9824-008-5

9 Un fantasma amb problemes
Laura Gallego
Il·lustracions: Santy Gutiérrez
978-84-9824-009-2

10 En un port de mar
Gabriel Janer Manila
Il·lustracions: Eider Eibar
978-84-9824-010-8

11 Que bona!
Juan Kruz Igerabide
Il·lustracions: Pep i Marc Brocal
978-84-9824-011-5

12 Un pot de caramels
Enric Lluch
Il·lustracions: Patricia Castelao
978-84-9824-012-2

13 L’ombra de la Laura
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Alberto Pieruz
978-84-9824-013-9

14 La bruixa desdentegada
Joles Sennell
Il·lustracions: Jokin Mitxelena
978-84-9824-014-6

15 Una estàtua i dos artistes
Patxi Zubizarreta
Il·lustracions: Armand
978-84-9824-015-3
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Cartera de Valors

CICLE INICIAL

Aquesta col·lecció està formada per 10 
contes il·lustrats i un llibre d’activitats. 
Especialment dissenyada per educar en 
valors necessaris en la nostra societat: 
educació viària, consum responsable, 
respecte al medi ambient, etc.

Cada llibre: 32 pàg. / 7,50 € 
Obra completa: 82,50 €

1 Arròs i tinta
Patxi Zubizarreta
Il·lustracions: Alfonso Abad
978-84-96726-00-0

Educació viària

2 Qui necessita  
un barret màgic?
Maria Jesús Bolta
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-96726-01-7

Consum responsable

3 Nens i nenes de tot el món
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Maria Espluga
978-84-96726-02-4

Diversitat cultural

4 Un dia de caca i vaca
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Marina Seoane
978-84-96726-03-1

Igualtat entre els dos sexes

5 Els guardians del bosc
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Cristina Durán i  
Miguel Ángel Giner Bou
978-84-96726-04-8

Defensa de la natura

6 Armada fins a les dents
Miquel Desclot
Il·lustracions: Susana Campillo
978-84-96726-05-5

Higiene i salut

7 El marcià Marçal
Carmen Gil
Il·lustracions: Paco Giménez
978-84-96726-06-2

Alimentació equilibrada

8 La bruixa enrabiada
Joles Sennell
Il·lustracions: Malagón
978-84-96726-07-9

Educació per la pau

9 La bruixa que es menjava 
les paraules boniques
Antonio Rodríguez Almodóvar
Il·lustracions: Santy Gutiérrez
978-84-96726-08-6

Respecte i convivència

10 Corre, Sebastià, corre!
Teresa Soler
Il·lustracions: Gemma Sales
978-84-96726-09-3

Integració i tolerància

11 Jugo i aprenc
Patxi Zubizarreta
Il·lustracions: Alfonso Abad
978-84-96726-10-9

Activitats lúdiques per repassar els 
valors dels contes
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Textos: Enric Lluch

Els protagonistes d’aquesta col·lecció 
són criatures o monstres de l’imaginari 
infantil presentats amb molt sentit de 
l’humor i fantasia.

Obra completa: 75 € 
(contenidor de regal)
978-84-15095-19-4
Cada llibre: 32 pàg. / 7,50 €

1 La bruixa
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
978-84-96726-72-7

2 El vampir
Il·lustracions: Fernando Falcone
978-84-96726-71-0

3 L’home del sac
Il·lustracions: Miguel Ángel Díez
978-84-96726-76-5

4 El zombi
Il·lustracions: Oriol Hernández
978-84-96726-79-6

5 El fantasma
Il·lustracions: Rodrigo Luján
978-84-96726-74-1

6 La mòmia
Il·lustracions: Pablo Tambuscio
978-84-96726-75-8

7 L’ogre
Il·lustracions: Cecilia Varela
978-84-96726-70-3

8 L’esquelet
Il·lustracions: Mercè López
978-84-96726-77-2

9  El monstre de l’armari
Il·lustracions: Pablo Zambani
978-84-96726-78-9

10 L’home llop
Il·lustracions: Pere Mejan
978-84-96726-73-4
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La divertida col·lecció «Des-contes» ens  
apropa els contes clàssics d’una manera tendra,  
esbojarrada i, sobretot, molt divertida.

Amb lletra d’impremta.

Textos: Enric Lluch
Cada llibre: 24 pàg. / 7,20 €

1 Caputxeta i el llop babau
Il·lustracions: Jorge del Corral
978-84-15975-23-6

2 La trompeta de la Ventafocs
Il·lustracions: Jorge del Corral
978-84-15975-24-3

3 El saxofonista d’Hamelín
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15975-25-0

4 Els músics que bramen
Il·lustracions: Jorge del Corral
978-84-15975-26-7

5 Tres porquets  
durs de rosegar
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15975-27-4

6 La gallina dels quatre ous
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15975-22-9

7 Els dos genis de l’Aladí
Il·lustracions: Jorge del Corral
978-84-15975-28-1

8 Set cabres com una cabra
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15975-29-8

9 Quin plom de soldat!
Il·lustracions: Jorge del Corral
978-84-15975-30-4

10 Les increïbles botes del gat
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-15975-31-1
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Pintar, retallar, llegir, escriure, cantar, ballar, divertir-te, fer amics... Descobreix 
tot el que pots fer a l’escola amb l’Oriol, la Irene, en Pau i la Mireia!

Al final de cada llibre trobaràs una doble pàgina retallable perquè la completis 
sobre la teva escola. Amb aquestes pàgines faràs el teu llibre i, així, tu també 
tindràs un llibre sobre la teva escola.

Textos: Xavier Blanch, Laura Espot i Amparo Sena
Il·lustracions: Cristina Losantos
Cada llibre: 24 pàg. / 7,50 €

INCLOU  

IDEES PER  

FER EL TEU 

LLIBRE

1 La classe
978-84-17599-33-1

2 El pati
978-84-17599-34-8

3 L’aula de música
978-84-17599-35-5

4 La classe d’educació física
978-84-17599-36-2

5 La biblioteca
978-84-18592-08-9

6 El menjador
978-84-18592-09-6
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Una col·lecció que acosta als infants  
obres clàssiques de la literatura universal. 
Grans relats per als lectors més petits.

Cada llibre: 24 pàg. / 7,50 €

VI 8 Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Adaptació: Enric Lluch 
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-15975-96-0

14 La cabana de  
l’oncle Tom
Harriet Beecher Stowe
Adaptació: Vicente Muñoz 
Puelles
Il·lustracions: Eva Sánchez
978-84-18592-14-0

12 El llibre de la selva
Rudyard Kipling
Adaptació: Jesús Cortés
Il·lustracions: Laura Pérez 
Granell
978-84-17599-07-2

13 Peter Pan
James Mathew Barrie
Adaptació: Vicente Muñoz 
Puelles
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-18592-13-3

11 Heidi
Johanna Spyri
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-17599-06-5

15 Els tres mosqueters
Alexandre Dumas
Adaptació: Irene Rodrigo
Il·lustracions: Agustín Comotto
978-84-19659-24-8

10 El geperut de  
Notre-Dame
Victor Hugo
Adaptació: Enric Lluch 
Il·lustracions: Noemí Villamuza
978-84-15975-98-4

9 La volta al món en 
80 dies
Jules Verne
Adaptació: Jesús Cortés 
Il·lustracions: Laura Pérez 
Granell
978-84-15975-97-7
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1 L’Odissea
Homer
Adaptació: Jesús Cortés
Il·lustracions: Álex Herrerías
978-84-15975-89-2

3 El viatge de Gulliver  
a Lil·liput
Jonathan Swift
Adaptació: Enric Lluch
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-15975-91-5

2 Don Quixot
Miguel de Cervantes
Adaptació: Josep Antoni Fluixà
Il·lustracions: Sebastià Serra
978-84-15975-90-8

4 L’illa del tresor
Robert L. Stevenson
Adaptació: Jesús Cortés
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
978-84-15975-92-2

5 Romeu i Julieta
William Shakespeare
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustracions: Valentí Gubianas
978-84-15975-93-9

6 El jove rei Artús
Popular
Adaptació: Josep Antoni Fluixà 
Il·lustracions: Teresa Ramos
978-84-15975-94-6

VI

VI 7 Frankenstein
Mary Shelley
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustracions: Eva Sánchez
978-84-15975-95-3
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Textos: Jean Leroy
Il·lustracions: Matthieu Maudet
Cada llibre: 8,20 €

Tres llibres per a nens i nenes que  
s’atreveixen a llegir sols.

La cistella
40 pàg.
978-84-16844-46-3

Una vella bruixa, lletja 
i malvada, va trobar 
un dia un nadó en una 
cistella. I si aquesta 
bruixa, a qui no li 
agradava res ni ningú, 
decidís tornar a buscar 
el bebè? 

La bruixa, la filla i 
el llop
40 pàg.
978-84-16844-45-6

Una bruixa i la seva 
filla ensopeguen amb 
el llop solitari. A canvi 
de salvar les seves 
vides, la bruixa accepta 
preparar cada dia un 
menjar a l’animal, que 
va explicant històries 
mentre la bruixa cuina.

El retorn de l’ogre
56 pàg.
978-84-16844-55-5

La bruixa i el llop 
s’esforcen per 
aconseguir que la seva 
filla sigui una gran 
malvada. Però sembla 
que la nena no és una 
bona alumna.

imp

Una sèrie de deu títols per a primers 
lectors amb textos en anglès i català 
per fomentar l’hàbit de llegir en dues 
llengües. Llibres d’autors i il·lustradors 
prestigiosos amb lletra majúscula i 
il·lustracions en color.

Cada llibre: 24 pàg. / 6,00 €

imp

1 Victor Goes on an Outing /  
En Víctor se’n va d’excursió
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Armand
978-84-96726-87-1

2 I Am Me / Jo sóc jo
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Josep Vicó
978-84-96726-88-8

3 The Green Scarf / 
La bufanda verda
Víctor Nado
Il·lustracions: Margarita Menéndez
978-84-15095-20-0

4 Laura and the Mice /  
La Laura i els ratolins
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Rocío del Moral
978-84-96726-90-1

5 The Magic Head / El cap màgic
Josep A. Fluixà
Il·lustracions: Francesc Santana
978-84-96726-91-0

6 Tania’s Teddy /  
L’osset de la Tània
Teresa Gregori
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-15095-12-5

7 The Horse / El cavall
Gabriel Janer Manila
Il·lustracions: Glòria Celma
978-84-15095-13-2

8 An Original Ant /  
Una formiga original
Mariasun Landa
Il·lustracions: Pep i Marc Brocal
978-84-15095-14-9

9 The Frog / La granota
Enric Lluch
Il·lustracions: Gerard Miquel
978-84-15095-15-6

10 The Dream of the Book /  
El somni del llibre
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Noemí Villamuza
978-84-15095-16-3
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Amb propostes didàctiques  
que es poden baixar des del web  

www.animallibres.cat

111 La Paula i el colibrí
Muriel Villanueva
Il·lustracions: Albert Asensio
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-95-9

Un matí d’hivern, la Paula se 
sent trista, sobretot quan entra 
a l’habitació dels pares i veu el 
germà xumant plàcidament al 
llit dels pares. Ella ha decidit que 
se n’anirà a viure amb l’avi, l’únic 
que li fa cas. 

gènere: narració realista

temes: la gelosia, l’autoestima, 
les relacions familiars

107 Un barret sense cap
Daniel Hernández Chambers
Il·lustracions: Laia Berloso
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-63-8

De vegades, la memòria juga a 
amagar-se. Un relat emotiu que 
ens acosta un dels problemes 
que més afecten les persones 
grans d’una manera simpàtica i 
entranyable.

gènere: realisme fantàstic

temes: els sentiments, la diferència 
generacional, la gent gran, la 
malaltia

VA

VI

VA

VA

VI

VI

120 Vols un caramel? 
De llimona o de mel?
Mar Font
Il·lustracions: Mercè Canals
64 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-64-5

El pare d’en Simó s’ha quedat 
sense feina i està trist. Un dia, 
Simó sent una conversa en 
què parlen d’una botiga on 
venen uns caramels boníssims i 
decideix anar-hi.

gènere: narració realista

temes: la decisió, la família,  
la solidaritat, la superació

122 L’últim monstre
Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Kim Amate
64 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-88-1

El monstre del vell molí ja no 
espantava ningú. No pas perquè 
ja no fes por. El problema era que 
al poble ja no hi vivia ningú. Si 
volia continuar fent de monstre, 
no li quedava altre remei que 
anar-se’n a viure a la ciutat.

gènere: narrativa fantàstica

temes: l’educació ambiental, la 
igualtat, la convivència

129 El meu pare és un cranc
Cristina Oleby
Il·lustracions: Roger Simó
64 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-30-9

Són les vacances d’estiu. Un nen 
juga a la platja tranquil i... quin 
horror! Tot d’una, s’adona que 
el seu pare s’ha convertit en 
un cranc: ulls que sobresurten, 
pinces i closca vermella. Com 
s’ho farà ara per jugar amb ell?

gènere: narrativa fantàstica

temes: les relacions familiars, 
l’humor, els hàbits saludables

115 El nen que no hi era tot
M. Carmen Aznar
Il·lustracions: Valentí Gubianas
32 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-25-6

Toni fa les coses a la seva 
manera i la seva germana li diu 
que no està acabat del tot. Un 
dia, troba un cargol davall del 
sofà. I si és el que li falta?

gènere: realisme fantàstic

temes: la creativitat versus 
la norma, les relacions entre 
germans, la diversitat

CICLE INICIAL

LALA

LA

LA

Narracions breus a partir de 6 anys  
amb il·lustracions a tot color
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104 El conte de la cartera
Anna Manso
Il·lustracions: Àfrica Fanlo
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-58-4

La Mercè somia ser pintora, 
tot i que és feliç anant amunt i 
avall amb la bicicleta, repartint 
paquets com si fossin regals. 
Però un dia de pluja tot 
s’embolica...

gènere: realisme fantàstic

temes: l’autoestima, la superació 
de problemes, els personatges 
fantàstics, la feina

101 Un unicorn, és un 
unicorn!
Carmen Gil Martínez
Il·lustracions: Sr. Riquelme
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-37-9

L’Aire està trist perquè té cos 
de cavall, però no és un cavall; 
barba de cabra, però no és una 
cabra... I tots se’n riuen! Per sort, 
la princesa Eliana li explicarà 
que no ha de preocupar-s’hi. 

gènere: fantasia

temes: la identitat, l’autoestima, 
l’assetjament

VA

VA

VI

LA 96 Una capsa de secrets
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-13-3

L’àvia d’en Jan està malalta, 
així que, en lloc de marxar de 
vacances amb els seus pares, el 
nen anirà de colònies. Sort que 
l’àvia li regala una capsa que 
conté un secret que l’ajudarà. 

gènere: narració realista

temes: les vacances, les relacions 
familiars, els sentiments, l’amistat, 
l’empatia

91 Tinc un drac a la panxa
Beatriz Berrocal
Il·lustracions: Lucía Serrano
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-00-3

S’està preparant una funció a 
l’escola i el nostre protagonista 
té por de parlar en públic. Pensa 
que té un drac a la panxa que 
el mossega i li roba la memòria. 
Com aconseguirà vèncer-lo?

gènere: realisme fantàstic

temes: la superació de problemes, 
l’autoestima, els sentiments, 
les relacions familiars, l’escola

83 La nena que volia 
passejar gossos (petits)
Carmela Trujillo
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
80 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-51-7

Vull un gos i no em deixen tenir-
ne. Però una amiga ha tingut 
una idea brillant: i si em faig 
passejadora de gossos? Això sí, 
hauran de ser petits...

gènere: narració realista

temes: l’autoestima, l’amistat, 
el món dels animals, les relacions 
familiars

78 Mama, vull que siguis  
com un elefant! 
Cinta Arasa
Il·lustracions: Marta Montañá 
64 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-19-7

La mare d’en Ferran no té mai 
temps. Un dia l’oncle Pere li 
regala un elefant de peluix i 
li explica tot d’històries sobre 
aquests animals. Voldria que la 
seva mare fos com un elefant!

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars,  
la convivència, el temps

VA

VI

72 Tindré un germanet!
María Solar
Il·lustracions: Anna Clariana
64 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-07-4

No hi ha cap notícia millor que 
saber que tindràs un germà! 
Abans que arribi a casa cal buscar-
li un nom! Això sí que és difícil! 
Josep Manel? Adrià? Andreu? 
Quin embolic! Sort que, quan 
neixi, serà ben divertit jugar amb 
ell! Els germans són fantàstics!

gènere: narració realista

temes: la família, la convivència

VI

90 La Verònica vol un amic
Pep Molist
Il·lustracions: Ona Caussa
64 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-73-9

La Verònica tenia tot allò que 
desitjava. Volia un llibre? La 
mare l’hi comprava. Tanmateix, li 
faltava una cosa molt important: 
no tenia cap amic amb qui 
jugar.

gènere: narració realista

temes: l’amistat, les relacions 
familiars, la superació de problemes

VA

CICLE INICIAL
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43 El cargol Fredolic
Joan Pla
Il·lustracions: Cristina Durán
32 pàg. / 8,20 €
978-84-15095-81-1

Fredolic és un cargolet que 
sempre té fred i passa mil 
aventures per trobar l’escalforeta 
del sol: a dalt de tot d’un arbre, 
a la torre d’un castell, a la sortida 
del sol... No t’ho pots ni imaginar!

gènere: fantasia 
temes: l’entorn natural, 
el respecte, el valor de l’esforç, 
la solució de problemes

36 El follet Bambalambà
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
64 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-620

El follet Bambalambà ha dedicat 
tota la seva vida a guardar 
tresors. Però fa molt temps que 
la gent no entra al bosc a buscar-
ne. Així que inicia un viatge a la 
recerca d’una feina nova.

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, la superació 
de problemes, els personatges 
fantàstics, la feina

VI

34 El primer dia d’escola
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Enric Solbes
32 pàg. / 8,20 €
978-84-15095-40-8

En Josep comença primer de 
Primària i està neguitós. Com 
és el pati nou? És cert que els 
grans et prenen la pilota? La 
mestra somriu, ja veurem quant 
de temps li dura!

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
l’escola, l’amistat

39 La festa monstruosa
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
32 pàg. / 8,20 €
978-84-15095-35-4

Al País dels Monstres falta color, 
tot és gris, blanc i negre. Però la 
mare d’Urk, el més bèstia dels 
monstres petits, coneix una 
manera senzilla i ràpida d’acolorir 
el país. Vols descobrir-la?

gènere: fantasia

temes: els personatges fantàstics,  
les relacions familiars

52 La nena que només  
es va poder endur una cosa
Eulàlia Canal 
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-10-6

Què li pot regalar la Lena a l’àvia 
ara que fa 100 anys? Sort que 
els seus companys de classe, 
i també Juli, el mestre, estan 
disposats a donar-li un bon 
grapat d’idees.

gènere: narració realista

temes: les relacions avis-nets,  
l’autoestima, l’escola, la lectura

VA

VI

LA 46 El gall despistat
Teresa Broseta
Il·lustracions: Toni Cabo
32 pàg. / 8,20 €
978-84-15095-96-5

Coneixes algun gall que canti 
quan surt la lluna i que no digui 
ni pruna quan surt el sol? Això 
és el que fa cada dia el gall 
Quimet. Sort que els seus amics 
tenen una idea per tal que el 
quiquiriquic soni quan toca...

gènere: fantasia 
temes: el món dels animals, 
l’amistat, l’humor, la convivència

CICLE INICIAL
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60 Fils i tisores
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Rebeca Luciani
64 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-38-0

La casa nova és tan gran que 
a la Raquel li fa por... Per això 
sempre va enganxada a la 
seva mare. Gràcies a uns fils de 
colors, la mare li demostrarà que 
encara que no estiguin juntes, 
sempre estaran unides.

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, 
l’autoestima, els sentiments

VA

66 Qui m’ha robat  
les plomes?
Gemma Lienas
Il·lustracions: Sebastià Serra
64 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-77-9

La Carlota i el seu gat, en Merlí, 
s’adonen que les aus de la granja 
estan revoltades: hi ha algú que 
els està robant les plomes i en 
Merlí és el principal sospitós.

gènere: fantasia

temes: el món dels animals, 
la granja, l’empatia, la solució de 
problemes, la justícia reparativa

LA
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26 Aquest gos és tot  
un jardiner!
Lolita Bosch
Il·lustracions: Ester García
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-86-4

Cada nit, sense que els amos 
se n’assabentin, aquest gos es 
dedica a treballar l’hort: arrenca 
les males herbes, té cura de les 
tomaqueres..., però quan es fa 
de dia, està molt cansat.

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, el valor de 
l’esforç, l’amor als animals

30 Imma i Emma
Teresa Duran
Il·lustracions: Jorge del Corral
64 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-27-9

Es diu que tots els bessons són 
iguals. Ara bé, tot i que dos 
bessons siguin idèntics per 
fora, poden ser molt diferents 
per dins. És el cas de l’Imma i 
l’Emma. Però, què passaria si un 
dia deixessin de ser idèntiques?

gènere: realisme fantàstic

temes: el respecte a les diferències, 
l’empatia, les relacions familiars

VI

22 A mi no m’agraden  
els llibres!
Joan Portell Rifà
Il·lustracions: Oriol Hernández
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-85-7

A en Joan tots li regalen llibres, 
però a ell no li agraden. Malgrat 
això, un dia els troba una utilitat: 
fer de porteria de futbol. Ara bé, 
tot canvia el dia que coneix la 
Naiana.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
l’escola, els sentiments, els llibres

VA

20 L’ànec i el salze
Mariasun Landa
Il·lustracions: Armand
64 pàg. / 9,20 €
978-84-96726-80-2

Encara que a la Mare Ànega 
i als seus germans no els fa 
gens de gràcia, l’aneguet vol 
ser submarinista. La seva afició 
el portarà a enfrontar-se amb 
els cignes, però li valdrà per 
guanyar-se un amic: el salze.

gènere: conte

temes: les relacions familiars,  
els sentiments, la perseverança

16 El rellotge que no deia 
cucut
Lucía Baquedano
Il·lustracions: Miquel Calatayud
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-54-3

El príncep de Castellburg no 
sabia riure. Així, les rialles van 
desaparèixer de tot el regne. Fins 
que un dia, un rellotge de cucut 
va canviar el destí del príncep.

gènere: conte

temes: l’humor, les relacions 
socials, la convivència

11 La Clara no para
Braulio Llamero
Il·lustracions: Eider Eibar
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-26-0

La Clara no para quieta ni un 
segon: prem els botons de la 
tele, tomba les figuretes de 
l’àvia i, quan sent música, no pot 
deixar de ballar. La seva germana 
diu que és com un terratrèmol.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
l’amistat

19 La meva veïna és una 
bruixa?
Carmen Gil
Il·lustracions: Escletxa
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-68-0

La Paula i en Miquel descobreixen 
una casa molt tenebrosa que 
és a tocar de la seva. Allà hi ha 
asseguda una dona amb el nas 
llarg i una berruga. És una bruixa!

gènere: narració

temes: la imaginació infantil, 
les relacions familiars, els 
protagonistes fantàstics

13 En Ricard, l’escultor
Gianni Rodari
Il·lustracions: Montse Tobella
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-50-5

En Ricard és molt bon escultor. 
Fa estàtues de marbre, de fusta 
i de fang. Quan les acaba, les 
seves creacions cobren vida i 
se’n van a córrer món.

gènere: fantasia

temes: l’humor, l’art

VI

CICLE INICIAL
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1 Els animals de la ciutat
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Noemí Villamuza
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-12-3

En Ricard té sis anys i no 
recorda el nom del carrer on 
viu, però sí que recorda els 
animals de la ciutat: uns lleons 
a l’edifici de Correus, un cavall 
en una plaça... Un dia, es perd. 
Com tornarà a casa?

gènere: narració realista

temes: els sentiments, 
l’autoestima, el món dels animals

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

Amb propostes didàctiques  
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Primeres novel·les
a partir de 8 anys
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4 Un cavall de foc
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-18-5

L’avi Quico sent olor de fum. 
«Quina pudor!», exclama. Un 
gran incendi ho crema tot: les 
cases, els arbres, els animals... 
«Els homes no ho han pogut fer 
pas, oi?», pregunta el net. L’avi 
guarda silenci.

gènere: narració realista

temes: la protecció del medi 
ambient, les relacions avis-nets

7 El llapis de la Rosalia
Antón Cortizas
Il·lustracions: Sebastià Serra
64 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-13-0

La Rosalia va a escola, on aprèn 
a escriure, que per això té sis 
anys. El seu pare li compra un 
llapis que resulta ser molt, molt 
especial perquè és... un llapis 
desobedient!

gènere: fantasia

temes: la comunicació, el diàleg,  
la lectoescriptura

LA

131 L’enigmàtic senyor 
Nosaltres
Oriol Canosa
Il·lustracions: Ona Caussa
72 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-01-9

Un dia de tardor, a la Laia li cau 
un vagó del tren de fusta al pati 
del veí. A poc a poc, descobrirà 
els secrets d’un veí d’allò més 
singular, amb el qual farà una 
amistat inesperada.

gènere: novel·la

temes: convivència, solidaritat, 
creixement personal

130 Frede, Frederica, 
Frederic i els fils perduts
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Laia Ferraté
112 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-31-6 

Fede no acaba de tenir clar quin 
és el seu gènere. A vegades 
se sent nen, a vegades nena i, 
altres vegades, ni una cosa ni 
l’altra.

gènere: novel·la realista

temes: diversitat de gènere, 
igualtat, valentia
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CICLE MITJÀ 114 La Júlia em fa de mama
Tessa Julià
Il·lustracions: Roger Zanni
144 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-05-8

L’Òscar té nou anys i viurà amb 
la Júlia, la seva mama d’acollida. 
Sortir de la residència i conèixer 
la teva nova mare és molt 
emocionant. I si, a més, guanyes 
uns avis simpàtics i divertits, la 
vida no et pot somriure més!

gènere: novel·la realista

temes: l’acollida, les noves 
famílies

VAVA

VIVI

121 L’hort del meu cor
Pep Molist
Il·lustracions: Sebastià Serra
96 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-69-0

Recull de poemes il·lustrats 
sobre el camp i el món de la 
pagesia, dividit en quatre parts 
temàtiques: eines; verdures 
i hortalisses; herbes i altres 
plantes, i bèsties i bestioles.

gènere: poesia

temes: la conservació del 
patrimoni cultural, l’educació 
mediambiental

119 El secret de les golfes
Anna Gasol i Teresa Blanch
Il·lustracions: Dani Torrent
120 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-63-8

L’Eulàlia i la Mariona arriben a 
la vila on viu l’àvia per passar-hi 
les vacances.  Un dia, tot jugant 
a casa de l’àvia, s’adonen que 
la porta de les golfes no està 
tancada amb clau. Què hi deu 
haver, allá dalt?

gènere: narració històrica

temes: el patrimoni cultural, 
l’educació per a la pau, la 
memòria històrica

117 Un conte de pèls i 
plomes
Jaume Cela i Núria Cela
Il·lustracions: Lluís Farré
192 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-40-9

Les grans amistats no entenen 
de diferències. La història 
d’aquesta gallina i aquesta 
gossa així ho demostren. Deixa’t 
atrapar per la força de l’amistat!

gènere: fantasia

temes: l’amistat, l’aventura

113 Si demanes ajuda a la 
bruixa bona d’un conte
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Kim Amate
176 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-06-5

Tot va començar el dia 
que en Vito Fearful, la Bilsa 
Sparrowhead i l’Edul Chard van 
escriure una carta a la bruixa 
del conte que el pare d’en Vito li 
explicava cada nit. 

gènere: novel·la fantàstica

temes: la felicitat, la família

VA

VA

VA

VA VA
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126 L’Alba i els set 
iraquians
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Màriam Ben-Arab
104 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-13-2

L’Alba es queda òrfena i és 
adoptada per la seva tieta 
Cecille Deville, una milionària 
sense escrúpols que amaga 
un secret molt fosc i uns plans 
malèfics per canviar la societat.

gènere: novel·la d’humor i aventures

temes: amistat, convivència, 
diversitat cultural

125 L’arbre i jo
Blanca Bravo
Il·lustracions: Cristina Picazo
96 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-12-5

La Mariavebaixabé té una relació 
molt especial amb el seu avi, 
que l’ha cuidada des de ben 
petita perquè els pares sempre 
treballen. Per això li sembla que 
no superarà mai la seva mort.

gènere: novel·la realista

temes: dol, relacions familiars, 
creixement personal

123 La Gina, el gat i 
l’emparedat
Maria Carme Roca
Il·lustracions: Laia Berloso
104 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-91-1

El gat en Moix-moix es va haver 
d’espolsar la mandra quan van 
començar a perseguir altres gats. 
En Moix-moix mai no s’hauria 
imaginat que es convertiria en 
l’heroi d’una aventura plena de 
misteri i fantasia.

gènere: teatre

temes: aventura, fantasia, valors

CICLE MITJÀ
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95 Els gegants no tanquen  
els ulls
Albert López Vivancos
Il·lustracions: Quim Bou
120 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-10-2

Quan el meu pare va decidir que 
aniríem a viure a un poble perdut 
enmig del no-res, no em podia 
imaginar que viuria la història 
més increïble de la meva vida.

gènere: aventures

temes: la família, l’amistat, 
les relacions personals, 
els personatges fantàstics

92 El drac de Bagastrà
Dolors Garcia i Cornellà
Il·lustracions: Mercè Arànega
120 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-98-2

Diu una llegenda que només els 
nens que creuen en la fantasia 
poden veure aquest drac 
solitari... Vols conèixer-lo?

gènere: narració fantàstica

temes: l’entorn natural, l’empatia, 
l’amistat, l’escola, els personatges 
fantàstics

VA

CICLE MITJÀ

99 L’any tirurany més 
poètic
Ricard Bonmatí
Il·lustracions: Montse Tobella
96 pàg. / 9,50 €
9788417599300

Un viatge en vers recitable, ple 
de ritmes, aventures i dolçors, a 
través de les tradicions lligades 
al pas de l’any, a la unió de gent 
de tots colors i als personatges 
fantàstics més diversos.

gènere: poesia

temes: els personatges fantàstics, 
les tradicions, les festes

VA

VI

97 A cavall del vent
Montse Albàs
Il·lustracions: Teresa Ramos
112 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-11-9

L’Èrica no pot parar quieta. 
Li encanta anar a tot arreu, 
sobretot si és amb la seva 
família. Voleu saber què li va 
passar l’estiu més inoblidable de 
la seva vida?

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, els 
sentiments, l’amistat, l’autoestima

VA

106 Però en quin lloc vius, 
talp?
Àngela Armela
Il·lustracions: Subi
96 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-52-2

La vida del talp és d’allò més 
avorrida. El seu cau és prop 
d’una casa enorme, que mai no 
ha gosat visitar. Però, ara, ha 
decidit encetar una nova galeria 
per tafanejar més de prop.

gènere: novel·la d’humor

temes: l’autonomia, la convivència, 
l’educació mediambiental, la família

VA

VI

103 Por de cocodril
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
112 pàg. / 9,50 €
9788417599485

Què passaria si un matí, quan 
estiguessis a punt de sortir 
de casa per anar a escola, et 
trobessis un cocodril al jardí? 
Costa de creure, oi? De fet, a la 
Noa, no la creu ningú. 

gènere: realisme fantàstic

temes: l’amistat, els sentiments, 
l’escola, la superació de 
problemes

108 Les aventures 
extrabombàstiques de la 
Frederica Bladuliqui...
Pol Galofre i Bel Olid
Il·lustracions: Màriam Ben-Arab
112 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-83-6

Un dia de tempesta, la Lola, la 
Tània i la Zuzú es van trobar al 
terrat de casa un regal que els 
va canviar les vides: la Frederica 
Bladuliqui.

gènere: fantasia

temes: la tolerància, els mals 
comportaments

LA

110 El pitjor equip del món
Blanca Bravo
Il·lustracions: Cristina Picazo
128 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-51-5

El pitjor equip del món és la 
historia de dos nens: el Millor, 
que juga molt bé a futbol, i en 
Pauvebaixabé, que no en té ni 
idea. 

gènere: novel·la d’humor

temes: l’amistat, la identitat 
personal

VA

VI

VA

LA
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87 L’extraordinari doctor 
Rupert
Eulàlia Canal i Glòria Marín
Il·lustracions: Carles Arbat
104 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-68-5

El doctor Rupert no era un 
doctor com els altres, i els seus 
medicaments o cures, tampoc.

gènere: fantasia

temes: les relacions personals, 
l’amistat, l’humor, els sentiments

VA

VA

VI

86 No despertis  
vells fantasmes!
Teresa Blanch 
Il·lustracions: Cristina Picazo
104 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-67-8

L’Edu i la seva mare han d’anar a 
viure a casa de l’àvia. Però a les 
nits se senten sorolls estranys i 
la vella llegenda d’un fantasma 
plana sobre l’edifici.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
l’especulació, els personatges 
fantàstics, els animals

81 Estels Vermells
Flavia Company
Il·lustracions: Jorge del Corral
96 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-41-8

En Gerard és un petit ocell acollit 
per una família d’esquirols. És 
feliç, però no ha après a volar. La 
vella Damiana li proposa d’anar a 
conèixer en Conrad el falcó, que 
fa classes de vol. El viatge serà ple 
d’aventures.

gènere: fantasia

temes: la identitat, l’autoestima,  
la superació de problemes

LA

79 El millor dia de la meva 
vida
Raimon Portell
Il·lustracions: Joma
120 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-25-8

La mare solament té paciència 
per a un dia normal. I avui la 
mare ha arribat a casa com si tot 
li pesés. I aleshores m’ha mirat i 
ha dit: «Ves, seu i ho expliques 
per escrit».

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
l’humor, l’escola

VA

VA 76 Qui necessita la foto  
d’una fada?
Albert Juvany i Blanch
Il·lustracions: Zuzanna Celej
136 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-20-3

A la Bruna li han fet el millor 
regal d’aniversari que ha tingut 
mai: l’Enciclopèdia definitiva de 
les fades. Però, per què en el 
llibre només hi ha dibuixos i no 
fotografies?

gènere: realisme fantàstic

temes: la família, l’autoestima, el 
valor de la imaginació

74 El cocodril d’en Gustau
Gabriela Rubio
Il·lustracions: Joan Negrescolor
80 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-12-8

Després de tants anys de jocs, 
la Croqueta ha acabat a les 
escombraries. La Marisa no pot 
creure que el seu cosí Gustau 
hagi permès que la seva mare 
llencés el cocodril de goma amb 
què han jugat tants cops. 

gènere: narració realista

temes: els sentiments, el valor de 
les coses, la convivència, els jocs

CICLE MITJÀ

VA 71 Un pit-roig a la motxilla
M. Àngels Juanmiquel Rovira
Il·lustracions: Fran Parreño
124 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-09-8

Vet aquí un bosc d’arbres de 
capçades espesses i un rierol 
que porta l’aigua fins a un 
estany. Però amb el temps, el 
bosc s’ha anat quedant sol. Hi 
haurà algú disposat a ajudar-lo?

gènere: realisme fantàstic

temes: el respecte al medi natural,  
els animals, la superació de 
problemes

69 Em dic Aran i 
m’encanta escriure!
Jaume Cela
Il·lustracions: Anna Clariana
96 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-86-1

L’Anna, la meva mestra, ha 
tingut una bona idea. Ens ha dit 
que cada setmana escriurem un 
text i que, per Nadal, en farem 
un llibre. 

gènere: narració realista

temes: l’escriptura, les relacions 
familiars, el valor de la imaginació, 
l’escola

VA

VI

VI
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VA

VA

VI

59 El bosc dels somnis 
perduts
Rodolfo del Hoyo
Il·lustracions: Montse Tobella
144 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-36-6

Al capvespre, la senyora Son els 
explica històries als nyitus i, a la 
nit, es fiquen a les orelles de la 
gent i els fan dormir i somiar...

gènere: fantasia

temes: la diversitat cultural, 
la llengua, els personatges 
fantàstics, la solució de 
problemes, l’autoestima, l’amistat

VA 55 Amics monstruosos
Anna Manso
Il·lustracions: Gabriel Salvadó
120 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-13-7

La Sandra és tímida i poruga, 
per això s’enduu un ensurt dels 
grossos quan una nit una veu 
greu i monstruosa la desperta.

gènere: realisme fantàstic

temes: la família, l’amistat, 
l’autoestima, la convivència, 
la por, els personatges fantàstics, 
la superació de problemes

53 La tortuga Tranquil·la  
i altres contes
Michael Ende
Il·lustracions: Alberto Pieruz
104 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-11-3

El sultà celebra la seva festa de 
noces! I la tortuga Tranquil·la 
no se la vol perdre. Que el camí 
sigui molt llarg i ella no gaire 
ràpida, no farà que es rendeixi. 

gènere: conte literari

temes: els personatges fantàstics, 
l’autoestima, la perseverança, 
el valor de l’esforç

50 Això és un secret  
que només sé jo
Eulàlia Canal 
Il·lustracions: Zuzanna Celej
144 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-06-9

Arribo a l’escola i trobo la porta 
oberta... Miro cap a les escales 
i descobreixo la Dèlia estirada 
a terra. I penso que soc a 
l’escenari d’un assassinat.

gènere: narració realista

temes: l’autoestima, l’amistat, 
els sentiments, les persones 
corruptes, la gent gran

65 Misteri a l’Arca de Noè
Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Francesc Rovira
104 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-74-8

Tant de bo un suricata com jo 
no hagués llegit l’anunci que 
demanava parelles d’animals 
per emprendre un viatge a un 
món nou. Aleshores no hauria 
pujat a aquella maleïda arca...

gènere: fantasia

temes: la protecció dels animals,  
la supervivència, l’humor

63 Una revetlla sota el llit
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Quim Bou
152 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-62-5

La revetlla de Sant Joan és una de 
les nits que més m’agraden. Aquest 
any, però, el Jergui ho ha espatllat 
tot i he acabat castigat. M’he 
amagat sota el llit fins que una 
veueta m’ha començat a parlar...

gènere: fantasia

temes: els personatges fantàstics, 
la superació de problemes, l’amistat, 
el reciclatge

VA

VA

VI 61 Naps & Cols
Patrícia Boldú
Il·lustracions: Núria Feijoó
96 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-40-3

Quan la senyoreta Col, 
llargaruda i d’ulls felins, va fer 
un crit esfereïdor, el senyor Nap, 
l’home més baixet de la ciutat, 
va copsar la bellesa indòmita de 
la senyoreta Col i res va tornar a 
ser igual.

gènere: humor

temes: l’amor, l’autoestima, 
els sentiments, la cuina

VI 67 L’ocell que no passava  
els dijous
Dolors Garcia i Cornellà
Il·lustracions: Sílvia Cabestany
144 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-78-6

La senyora Vitxissuàs era 
cuinera, però hi havia un lloc 
on no li agradava gens anar a 
cuinar: a les escoles.

gènere: narració realista

temes: les relacions personals,  
els sentiments, el valor dels contes
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VA 48 El dia que el metro  
se’ns va empassar
Gemma Armengol
Il·lustracions: Tatay
144 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-03-8

La Clàudia i en Roc van avui 
d’excursió i, durant el trajecte 
en metro, descobreixen un 
personatge que els recorda un 
espia dels còmics de Tintín i 
decideixen seguir-lo.

gènere: realisme fantàstic

temes: l’escola, l’amistat, 
els sentiments, l’autoestima

VI

45 El país dels dracs
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Javi García
120 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-94-1

Fa molts anys existia un regne 
poblat per dracs. Tenien una 
vida molt tranquil·la, fins a 
l’aparició d’unes estranyes 
criatures de dues potes. 

gènere: fantasia 
temes: la diversitat, l’amistat, la 
solució de problemes, l’educació 
per la pau

44 Missió Trobairitz!
Cinta Arasa
Il·lustracions: Ignasi Blanch
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-93-4

Poc abans del Gran Concurs de 
Trobadors del Llenguadoc, les 
parets dels carrers apareixen 
plenes de poemes. Ni les seves 
autores, dones poetes fins 
aleshores desconegudes, en 
saben res. 

gènere: realisme fantàstic 
temes: el feminisme, la poesia, 
el món de l’art, l’amistat

LA

41 Ricard, el del forat negre
Pep Molist
Il·lustracions: Lucía Serrano
88 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-79-8

Des de ben petit, Ricard tenia el 
somni de ficar-se algun dia en 
un forat negre. Un bon dia se’n 
va anar de dret al fosc i temut 
Bosc Singular, d’on la gent sortia 
amb la por dibuixada a la cara.

gènere: aventures fantàstiques 
temes: les relacions familiars, 
l’autoestima, el valor de la imaginació

VA

VA

VA
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37 Aventures sense sortir 
de casa
Núria Albertí
Il·lustracions: Cristina Losantos
72 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-30-9

Entre rimes i poemes descobrirem 
els sorolls estranys dels aparells, 
desxifrarem els missatges secrets 
de les bugades i ens perdrem 
entre passadissos de colors.

gènere: poesia

temes: la imaginació, els  jocs, 
les relacions familiars, 
els objectes quotidians

38 El misteri de 
l’espantaocells adormit
Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Lluïssot
88 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-74-3

A en Jack l’esquirol feia temps 
que no li encarregaven cap 
investigació. Tot canvia quan rep 
la visita d’un nou client. Quin 
misteri amaguen un cuc de terra 
i un espantaocells adormit?

gènere: aventures

temes: els detectius, l’humor, 
els animals

33 Tarzan dels ximpanzés
Enric Lluch
Il·lustracions: Gemma Capdevila
144 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-63-7

Tot va començar la matinada que 
una ximpanzé va trobar-se una 
cria abandonada. Aquella criatura 
no tenia gens de pèl, movia els 
braços i les cames, però no era 
capaç d’agafar-se a les lianes, i 
feia uns crits incomprensibles.

gènere: aventures

temes: la vida salvatge, la convivència, 
les relacions familiars, l’amistat

31 Xarop de banya 
d’unicorn
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Cristina Sardà
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-28-6

A la granja dels Bougràs hi viuen 
uns follets molt entremaliats. En 
Tumai, el més petit de tots, viatjarà 
a la recerca d’alguna poció màgica 
que l’ajudi a ser més gran.

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, les rela cions 
familiars, el coneixement del medi 
natural, els personatges fantàstics

VA
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8 Un somni dins el mitjó
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Valentí Gubianas
136 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-23-9

La Naima espera anar de 
vacances amb els seus pares, 
però la mare està molt 
enfeinada. La nena sospita 
que hi ha un lladre que roba el 
temps a la mare i trama un pla 
per atrapar-lo.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
els sentiments, l’autoestima

VA

VI

VI 3 La bruixa Katric Catrock  
i la fada Dolsi Tante
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
96 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-15-4

La bruixa Katric Catrock està molt 
disgustada, i la fada Dolsi Tante 
vol abandonar el país de Fadam 
perquè ha perdut la vocació. 
I ves per on, acaben plegades 
dedicant-se a la cuina.

gènere: fantasia

temes: la discrepància, l’autoestima, 
els personatges fantàstics

5 Gosigatades
Flavia Company
Il·lustracions: Oriol Malet
88 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-22-2

El Mestre, el gos narrador 
d’aquesta història, i la colla de 
gats i gossos de carrer s’entenen 
d’allò més bé. Plegats viuen 
gosigatades –‘aventures’, en el 
seu idioma–, sempre ajudant-se 
els uns als altres.

gènere: aventures

temes: el respecte per la diversitat, 
l’amistat, la protecció dels animals

10 Un niu de formigues
Jordi de Manuel
Il·lustracions: Glòria Falcón
96 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-24-6

Per l’aniversari, a en Roc li 
regalen un llibre. Quan comença 
a passar fulls, només hi veu 
fileres de formigues disfressades 
de lletres que omplen les 
pàgines. Un recull de contes ple 
de formigues reals o imaginades.

gènere: conte literari

temes: l’amistat, el coneixement 
del medi natural, els sentiments

LA

VA 15 Aixecant el vol
Jaume Cela
Il·lustracions: Bernadette Cuxart
104 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-53-6

Tres dies i tres nits de vol. Vents a 
favor i vents en contra, i un munt 
de perills per afrontar. Un ocell 
abandona el niu a la recerca d’un 
lloc on la seva família pugui viure 
en pau i no pateixi fam ni cap 
altra calamitat. 

gènere: fantasia

temes: les relacions familiars, 
la supervivència, la migració

VA 25 Quin cap, Clara!
Glòria Marín 
Il·lustracions: Teresa Herrero
80 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-21-7

A la Clara li surten objectes molt 
poc corrents al cap: uns xumets, 
una olivera, unes granotetes... 
Un dia li creix una petita antena 
parabòlica, i comença a escoltar 
la conversa d’uns malfactors que 
li posa la pell de gallina!

gènere: realisme fantàstic

temes: l’humor, l’autoestima,  
la superació de problemes

24 Un pinyol farcit de fada
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Armand
104 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-83-3

Es pot castigar una fada trapella 
a viure per sempre dins d’un 
pinyol d’oliva? A casa de l’àvia 
tot és una mica màgic, i en Marc 
pensarà un pla per alliberar la 
fada sense saber en quin embolic 
monumental ficarà tota la família.

gènere: fantasia

temes: les rela cions familiars, 
l’autoestima, els oficis

VA

29 Em vaig casar amb els 
meus pares
Tessa Julià Dinarès
Il·lustracions: Valentí Gubianas
96 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-26-2

L’Enric no deixa de donar voltes 
a una misteriosa fotografia. Què 
fan la seva mare i el pare del seu 
millor amic junts vestits de nuvis 
en una fotografia? L’Enric haurà 
d’esbrinar què està passant.

gènere: narració realista

temes: l’autoestima, l’amistat, 
les relacions familiars

VA

VI
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Un material complementari perfecte per a ciències socials 
i ciències de la naturalesa. Els lectors es divertiran amb 
aquests llibres, on es combinen aventures molt variades 
i engrescadores amb continguts didàctics de l’àrea de 
ciències. Mitjançant curiositats, dades, il·lustracions, taules, 
experiments, etc. els infants descobriran nous conceptes 
mentre gaudeixen d’un argument atractiu. 

Amb propostes didàctiques  
que es poden baixar des del web  
www.animallibres.cat

Cada llibre: 9,50 €

7 La teva àvia és una crack  
de les mates
Joan Olivares
Il·lustracions: Javier Lacasta
88 pàg. 
978-84-15975-88-5

A en Valeri no li agraden les 
matemàtiques. Però quan coneix 
l’Elvira, tot canvia. Mentre l’àvia 
els prepara deliciosos berenars, 
escolten atents les seves 
històries de nombres, divisions, 
fraccions i percentatges.

8 Quin temps farà demà?
Teresa Broseta i Jordi Payà
Il·lustracions: Javier Lacasta
88 pàg. 
978-84-16844-06-7

En Valeri i l’Elvira volen celebrar 
junts els aniversaris, però no es 
posen d’acord en el lloc on fer-
ho. L’un pensa que és millor a 
casa, perquè som a la tardor i 
pot ploure, i l’altra pensa que és 
molt més divertit al parc. Sort 
que el nebot d’una amiga de 
l’àvia és un meteoròleg famós i 
els ajudarà.

9 I tu, què fas contra el 
canvi climàtic? 
Joan Olivares
Il·lustracions: Javier Lacasta
112 pàg. 
978-84-16844-78-4

A l’escola, la mestra d’en Valeri i 
l’Elvira els explica els perills del 
canvi climàtic. Decidits a ajudar 
a protegir el planeta, trobaran 
més de 30 receptes casolanes 
per a fer front al canvi climàtic. 
Aconseguiran implicar els seus 
familiars, veïns i amics en aquest 
repte mediambiental?

COMPETÈNCIA

STEM

6 Bufa, quin paisatge!
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
64 pàg. 
978-84-96726-63-5

4 Ara sí que m’has tocat 
el nas!
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
88 pàg. 
978-84-96726-46-8

5 Un dia a la granja
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
80 pàg. 
978-84-96726-47-5

1 Un veí ple de 
sorpreses
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
112 pàg. 
978-84-96726-41-3

2 Un huracà anomenat 
Otília
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
72 pàg. 
978-84-96726-42-0

3 Descens al barranc del 
Diable
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
72 pàg. 
978-84-96726-43-7
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Joan Portell i Raimon Portell
Il·lustracions: Danide
Cada llibre: 9,50 €

A partir de 10 anys

El Tiki-Taka és més que un equip de 
futbol: una manera d’entendre el joc, 
l’amistat i la vida.

VA

1 La pilota robada
136 pàg. 
978-84-15975-05-2

En Xavi i l’Andrés volen passar l’estiu 
jugant a futbol, però les vacances no 
comencen gaire bé. Els del club del 
Casino els han pres la pilota i, per 
recuperar-la, els repten a un partit. 

2 Les magdalenes també juguen 
136 pàg. 
978-84-15975-21-2

Els Tiki-Taka es preparen per jugar la 
lliga comarcal, però tot es complica 
per uns misteriosos robatoris al Súper 
dels pares de l’Andrés. I la culpable 
sembla que és la Busi!

3 No ho expliquis a ningú
144 pàg. 
978-84-15975-42-7

Els Tiki-Taka han d’entrenar-se 
durament per pujar de categoria, i 
alhora hauran d’enfrontar-se a una 
trama molt perillosa. 

4 Torneig de Carnaval
144 pàg.
978-84-15975-83-0

És Carnaval i els Tiki-Taka participen 
en el torneig de futbol set. Entre 
partits, disfresses i balls, una colla 
de lladregots aprofitarà per fer 
desaparèixer una valuosa joia.

Jacopo Olivieri
Il·lustracions: Matteo Piana
Cada llibre: 144 pàg. / 9,95 €

Dorm en un museu, té una dinosaure 
com a amiga i per a ell no hi ha cap 
missió impossible, cada misteri és un 
repte per a Harry Tage.

1 La serp emplomallada
978-84-15975-08-3

Harry i l’enèrgica Fran volaran 
fins al cor de Mèxic per 
seguir el rastre dels antics 
velociraptors. 

2 El faraó escocès
978-84-15975-09-0

Harry i l’arqueòloga Rhea 
seguiran el rastre d’un 
misteriós papir egipci 
desaparegut.

3 El laberint amagat
978-84-15975-15-1

Harry i Fran s’aventuraran 
a través de les ruïnes d’una 
civilització perduda al laberint 
del llegendari minotaure.

4 El volcà submergit
978-84-15975-46-5

Un galió llegendari, uns 
misteriosos homes primitius i 
uns rèptils d’aspecte terrorífic 
posaran a prova les habilitats 
de Harry i Fran en aquesta 
nova aventura.

CICLE SUPERIOR
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L’agència Kronos envia exploradors a través del temps 
per a resoldre enigmes de la història. Cada llibre converteix 
el lector en un dels seus agents i l’anima a decidir el 
desenvolupament de l’aventura, prenent diferents camins 
narratius segons la pàgina a la qual vaja.

Il·lustracions: Martín Rodríguez
Cada llibre: 144 pàg. / 11,95 €

2 Missió Carib
Jacobo Feijóo
978-84-18592-17-1

L’agència Kronos vol conèixer 
millor el món dels pirates i les 
grans expedicions comercials 
pel Carib. Tu, com un dels seus 
agents i lector d’aquest llibre, 
hauràs de prendre decisions 
i, cada vegada que ho facis, 
l’aventura canviarà!

1 Missió Pandèmia
Jacobo Feijóo
978-84-18592-16-4

L’agència Kronos es mostra 
preocupada pel canvi climàtic i les 
epidèmies. En aquesta aventura, 
t’endinsaràs en una de les grans 
plagues de la història. Però a més, 
com a lector, hauràs de prendre 
decisions i, cada vegada que ho 
facis, l’aventura canviarà.

5 Missió Jaguar
Jacobo Feijóo
978-84-18592-67-6

En aquesta nova missió 
hauràs de col·laborar amb una 
exmembre de l’Agència Kraken. 
Haurem de viatjar a l’època 
maia per saber més sobre una 
important reina guerrera i 
aconseguir tota la informació 
possible sobre les estàtues 
ChacMool. 

7 Missió Cleopatra
Jacobo Feijóo
978-84-19659-23-1

Nova aventura situada a l’Antic 
Egipte, en la cort de la faraona 
més coneguda de la història: 
Cleopatra. El lector haurà de 
decidir el camí que seguiran els 
agents per resoldre el misteri 
al voltant d’aquesta enigmàtica 
figura.

4 Missió Drakar
Jacobo Feijóo
978-84-18592-51-5

Qui va descobrir realment 
Amèrica? A l’Agència Kronos 
sospiten que els vikings van ser 
els primers que van trepitjar 
el nou continent. Les sagues 
nòrdiques així ho suggereixen i 
els arqueòlegs de l’Agència han 
trobat una pista soterrada. Hi ha 
rumors sobre un rei nòrdic que 
va amagar un tresor.

3 Missió Jade
Fabián Plaza
978-84-18592-47-8

Al voltant de la primera dinastia 
imperial de la Xina i la tomba 
del seu emperador, Qin Shi 
Huangdi, creix un misteri 
important. Només un viatge en 
el temps podria ajudar a trobar 
les respostes que arqueòlegs 
i investigadors necessiten per 
explicar què està passant.

6 Missió Transsilvània
Jacobo Feijóo
978-84-18592-82-9

Ha ocorregut alguna cosa 
amb el teixit espai-temporal i 
el teu company Oriol ha estat 
segrestat pel comte Dràcula. 
Corre a rescatar el teu amic i 
viatja en el temps per enfrontar-
te a tot tipus d’éssers terrorífics! 
Et moriràs de por o l’Agència 
Kronos pot confiar en tu?

CICLE SUPERIOR
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Novel·les 
a partir de 10 anys

LA

PUBLICACIÓEN MAIG2023

Amb propostes didàctiques  
que es poden baixar des del web  

www.animallibres.cat

VA

VI

112 L’aleteig de la papallona
Anna Vilar
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
104 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-03-4

Un matí de principis d’estiu, la 
Rita i el seu germà Jep s’adonen 
que tenen un veí nou, en Max. 
Gràcies a la seva curiositat, 
coneixeran la Tronada, una dona 
misteriosa que els alertarà d’un 
perill imminent.

gènere: narrativa

temes: l’amistat, la imaginació

VA

118 HAC
Joan Bustos
Il·lustracions: Luis Bustos
136 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-56-0

El Tamtam i el seu amic Armand 
han estat sempre els marginats 
de 6è. El pitjor malson de tots dos 
nois és en Riqui, el dolent «oficial» 
de la classe. Però això comença a 
canviar el dia que el Tamtam es 
comença a convertir en l’HAC.

gènere: narració realista

temes: l’assetjament,  
la convivència, l’amistat

116 Viatge al país de Piok
Jordi Fenosa
Il·lustracions: Marta Montañá
168 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-38-6

L’Hèctor Sala decideix escriure 
un blog on aboca tot el que li 
passa i el que li agradaria que 
passés.

gènere: narració realista

temes: la solitud, les xarxes 
socials, les relacions familiars

LA

CICLE SUPERIOR

128 Xuts en la foscor
Anna Vilà
Il·lustracions: Zuzanna Celej
136 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-27-9

Cervera, segle xvii. L’Aran 
Roig té disset anys i és la 
successora natural de la seva 
àvia, la remeiera de la comarca, 
respectada i temuda alhora.

gènere: novel·la històrica

temes: l’aventura, la cultura i la 
tradició, l’igualtat i la llibertat

127 No ets cap hiena, Nzui!
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Albert Asensio
104 pàg. / 9,50 €
978-84-19659-26-2

La Nzui recorda com era la 
seva vida fins que unes lleones 
van atacar el clan dels licaons. 
A partir d’aleshores es va quedar 
sola i, per sobreviure, va haver 
de conviure amb altres espècies.

gènere: novel·la realista 
temes: el creixement personal, 
l’aventura, el medi ambient

124 En Felip Marlot, 
els drons i els sensellar
Joaquim Carbó
Il·lustracions: Francesc Infante
168 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-92-8

En Felip Marlot està més en 
forma que mai, i en aquesta 
ocasió protagonitza una 
aventura plena de drons en què 
no falta la crítica social.

gènere: narrativa

temes: l’aventura, el misteri, la 
investigació

VA

VA

LA

LA
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105 L’Alícia i la fredor  
d’alta mar
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Jordi Fenosa
136 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-59-1

L’Alícia havia decidit passar la 
darrera nit del viatge a la coberta 
del vaixell, malgrat la tempesta 
infernal que l’assotava. Enmig del 
temporal i, al darrer instant, un 
noi misteriós la va salvar.

gènere: novel·la d’aventures

temes: l’amistat, la confiança, 
la diversitat cultural

109 Botons de nacre
Agustín Comotto
Il·lustracions: Agustín Comotto
192 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-74-4

En un món en què l’escalfament 
global i el canvi climàtic ja són 
una realitat irreversible, encara hi 
ha un espai per als somnis i per a 
l’esperança. 

gènere: fantasia

temes: el respecte i la cura pel 
medi ambient

102 La Quokka Moka
Maria Solar
Il·lustracions: Ona Caussa
128 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-44-7

Un dia, sense voler, la Quokka 
Moka, una marsupial australiana, 
extermina la seva espècie. 
Només sobreviuen ella i la 
seva àvia, que han d’anar a 
l’Antiunivers a intentar recuperar 
la seva espècie. 

gènere: novel·la d’aventures

temes: l’empatia, l’amistat, 
la convivència

VA

VI

VA

LA

LA
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100 L’hivern que vam 
aprendre a volar
Laia Longan
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-29-4

L’hivern que en Jakob i l’Ava es 
van conèixer, faltava poc per a la 
fi de la Segona Guerra Mundial. 
Aquell hivern, ple de somnis i 
conflictes, els va unir per sempre 
més.

gènere: novel·la d’aventures

temes: l’amistat, les relacions 
familiars, els sentiments

94 Tu voldries ser  
el meu avi?
Mar Font
Il·lustracions: Mercè López
140 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-08-9

En Pol necessita un familiar que 
participi en un treball escolar. 
Com que la seva mare no té 
temps i ell no té avis, posarà un 
anunci per trobar un avi que 
l’ajudi.

gènere: narració realista

temes: la família, l’escola, l’amistat, 
l’escriptura, el creixement personal

VA

93 Ja us enxamparé, 
pocavergonyes!
Xavier Blanch
Il·lustracions: Sílvia Cabestany
128 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-03-4

Una caravana de gitanos és 
acusada injustament d’uns 
misteriosos robatoris. Qui 
és el vertader culpable? Cal 
investigar-ho!

gènere: narració realista

temes: les persones corruptes, 
les relacions familiars, el sexisme, 
la superació de problemes, l’amistat

VA

VI

98 L’últim vol de la família 
Dumont
Oriol Canosa
Il·lustracions: Júlia Moscardó
128 pàg. / 9,50 €
978-84-17599-12-6

Benvinguts al Dumont 
Aéropostale! Voleu volar en 
un zepelí molt especial? A la 
cistella de vímet hi ha un gran 
castanyer, i entre les branques, 
una casa de bambú.

gènere: narració fantàstica

temes: els viatges, la lluita per la 
supervivència, l’humor

VA

89 La Maranyota
Rubèn Montañá i Toni Sans
Il·lustracions: Rubèn Montañá
128 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-71-5

Imagina’t tres fantasmes, quatre 
ogres, dotzenes de zombis, 
cinc mòmies i setanta grèmlins. 
Doncs, tots junts no fan ni la 
meitat de por que la criatura 
que s’oculta en aquest llibre.

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, 
els personatges fantàstics, 
la superació de problemes

VA

VI
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88 L’escarabat verd
Mercè Canela
Il·lustracions: Laura de Castellet
152 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-61-6

Com era tradició en la família 
quan un dels seus membres 
viatjava per primer cop, l’Amrith 
ho faria portant al damunt 
l’anell protector amb l’escarabat 
verd.

gènere: narració històrica

temes: el comerç, la mar 
mediterrània, la corrupció

LA

85 El vol protector de 
l’harpia
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-57-9

Quan el vell fetiller mor, els déus 
es reuneixen per decidir qui en 
serà el successor designat per 
parlar amb els éssers superiors. 
Proposen dos candidats que són 
la nit i el dia.

gènere: realisme fantàstic

temes: la selva, l’equilibri natural, 
els déus

VA

VA 84 La Liliana al País de les  
Coses Perdudes
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Raül Arrué
136 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-54-8

La Liliana ha perdut el seu 
peluix preferit i no pot viure 
sense ell. Per això, decideix 
perdre’s ella mateixa. Què 
passarà quan torni a casa?

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, la superació 
de problemes, la família

80 Àvia, ja sé que has 
oblidat el meu nom
Jaume Cela
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
48 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-18-0

Un nen de 10 anys decideix 
escriure un poema a la seva 
àvia, que pateix Alzheimer. Un 
llibre que despertarà la tendresa 
i la sensibilitat envers les 
persones grans. 

gèneres: poesia

temes: la malaltia, la superació de 
problemes, els records, la família

VA

82 Les enigmàtiques fotos  
del senyor Clarissa
Pep Molist
Il·lustracions: Núria Feijoó
120 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-39-5

En Lluc visita per primera vegada 
el Mercat dels Encants i es queda 
palplantat davant d’una foto 
antiga. Té la sensació que no és 
la primera vegada que la veu, 
però no recorda ni quan, ni on.

gènere: narració realista

temes: la família, els sentiments, 
la memòria històrica

VA

VI

75 El tresor perdut de 
Pakamotu
Anna Genover i Mas
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
192 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-13-5

En una petita illa de la Polinèsia, 
uns pirates saquegen la granja 
de perles de la família Poevai. 
L’Aroha tractarà de recuperar-les 
i se submergirà en una aventura.

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, 
l’autoestima, la superació de 
problemes, les persones corruptes

73 Que dius que què?
Albert Güell i Juanola
Il·lustracions: Mercè López
112 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-10-4

Un vespre plujós el meu germà va 
sortir a llençar les escombraries 
i va tornar amb una sorpresa: un 
gos preciós. Li vam posar Tarzan, 
però des que va arribar a casa, 
passen fets ben estranys. 

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars,  
la convivència, la superació de 
problemes

VA

77 La capitana Dofí
Mireia Vidal
Il·lustracions: Albert Asensio 
176 pàg. / 9,50 €
978-84-16844-21-0

L’Ona estava farta que tothom la 
tractés com una nena. Ella volia 
ser com qualsevol altre tripulant 
del vaixell. Però, quan un es fa 
gran, ja no hi ha marxa enrere. 
Ara acabarà descobrint un secret 
que li canviarà la vida per sempre.

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, 
l’autoestima, la mitologia

VA

VA

VI
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70 Tap!
Lluís Prats
Il·lustracions: Pep Brocal
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-80-9

El telèfon d’emergències dels 
Mossos comença a rebre unes 
misterioses trucades des d’un 
telèfon mòbil amb número 
ocult. El número ocult que truca 
depèn del Departament de 
Presidència de la Generalitat...

gènere: policíaca

temes: la policia, les persones 
corruptes, la política, la família

68 Bilomba a la vista!
Jordi Fenosa
Il·lustracions: Tatay
136 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-79-3

En Bernat Tustat vol viatjar al País 
dels Bilombos, on confia trobar 
proves de l’existència d’una fruita 
llegendària, la bilomba. Aviat 
s’embarcarà en un veler pirata 
amb la tripulació més poca-solta 
que ha navegat mai.

gènere: aventures

temes: les expedicions, els viatges, 
l’autoestima, l’humor

VA 64 Ets prou llesta, Nyumbú?
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
144 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-70-0

Després d’un atac dels lleons, la 
Nyumbú, una cria de nyu, perd 
el seu ramat i es queda sola. 
Com podrà trobar la seva mare 
ara que els nyus han començat 
la seva migració anual?

gènere: realisme fantàstic

temes: el coneixement del medi, 
els animals, la lluita per la 
supervivència, l’equilibri natural

VA

VI
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62 Res no és com diuen  
els contes
Anna Tortajada
Il·lustracions: Jorge del Corral
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-59-5

La Júlia està a punt de fer deu 
anys. Ella, tanmateix, no té ganes 
de fer-se gran, però tampoc no 
sap com evitar-ho. Ni sabria com 
arribar al País de Mai Més, on les 
criatures no creixen. Per sort.

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, 
la superació de problemes

LA

VI

57 I a tu què et passa, Lia?
Maria Enrich
Il·lustracions: Montse Español
120 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-34-2

La Lia n’està tipa, només faltava 
que els pares decidissin no 
anar a les festes de Vilet! Ja 
n’hi ha prou, hi anirà tota sola i 
participarà al concurs de gossos 
amb l’Astolfi, el seu gos.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
l’autoestima, l’amistat, la por, 
la crisi

56 Jo que vaig dormir  
amb lleons
Laia Longan 
Il·lustracions: Sonja Wimmer
192 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-17-5

Quan en Tom coneix la Lana, 
una nena que viu en un circ, veu 
l’oportunitat de complir dos dels 
seus somnis: estar a prop dels 
animals més fascinants del món i 
anar a la recerca del seu pare.  

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, 
l’amistat, el circ, els animals

58 Pa sucat amb somnis
Joan Bustos
Il·lustracions: Roger Simó
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-35-9

Si la teva mare no suca amb 
tomàquet el teu entrepà o si 
el menjar de l’escola fa tot el 
mateix gust, és fàcil que no 
t’agradi menjar. Com a l’Emma. 
Per sort, existeix El Bon Gust, 
que fa una oloreta que... mmm!

gènere: narració realista

temes: la família, l’autoestima, 
l’amistat, l’alimentació

54 Julivert amb diamants
Teresa Duran
Il·lustracions: Montse Fransoy
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-12-0

El pare d’en Juli i la Berta, el 
reconegut detectiu Benjamí 
Taló, s’ha trencat una cama. Per 
postres els toca arremangar-
se i investigar, seguint les 
instruccions del seu pare.

gènere: aventures

temes: els detectius, les relacions 
familiars, la superació de 
problemes, l’art

65



CICLE SUPERIOR

51 L’impostor
La fantàstica història de Joles 
Sennell
Pep Albanell
Il·lustracions: Oriol Malet
96 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-07-6

Joles Sennell és el pseudònim 
amb el qual he publicat llibres 
i contes. Ha arribat, però, l’hora 
d’explicar la veritat: no he escrit 
jo els llibres. 

gènere: realisme fantàstic

temes: el creixement personal, 
l’escriptura, el valor de l’esforç

49 Abril és nom de 
primavera
Núria Pradas
Il·lustracions: Òscar Julve
126 pàg. / 9,50 €
978-84-15975-04-5

Abril no sap que la novel·la que 
escriu acabarà transformant-se, 
amb el curs dels esdeveniments, 
en una història d’amor de la 
qual ella serà protagonista.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, 
la convivència, l’amistat, el primer 
amor

LA

VA 47 El món és ple de 
desagraïts!
Anna Gasol Trullols
Il·lustracions: Eric Villa
120 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-80-4

La Jana, l’Esther i en Lluís 
formen la societat secreta ARS 
(Assalts, Robatoris i Suborns) 
que es dedica a investigar casos 
misteriosos. 

gènere: narració realista 
temes: l’amistat, la imaginació, 
la superació de problemes

VA

VI

VI

42 Un secret a les 
butxaques
Tessa Julià Dinarès
Il·lustracions: Anna Clariana
120 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-80-4

Per la revetlla de Sant Joan, a la 
Martina i el Dalmau els espera 
una gran sorpresa, amb la 
descoberta del secret més ben 
guardat dels Pirineus. 

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, 
l’amistat, la responsabilitat, la 
mitologia dels pirineus

VA 40 L’arbre que no podia 
dormir quan mirava les 
estrelles
Albert Güell i Juanola
Il·lustracions: Glòria Falcón
88 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-75-0

En Socos, un arbre vell i 
venerable, no pot dormir i mira 
els estels preguntant-se què 
passa més enllà del bosc, riu 
avall.

gènere: narració ecològica

temes: la protecció de la natura, 
la lluita per la supervivència

VA 35 Assassinat fora de 
temporada
Jaume Cela / Juli Palou
Il·lustracions: Pep Brocal
168 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-64-4

Què pot haver-hi al darrere d’un 
noi misteriós que fa autoestop 
i desapareix de cop i volta? A 
la Xarloca tot això li fa mala 
espina. 

gènere: policíaca

temes: les vacances, les relacions 
familiars, les persones corruptes, 
la moda

32 La guia fantàstica
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
152 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-36-1

Creieu que existeixen els 
alicorns? Aquesta història 
comença en una botiga de 
trastos vells i amb el Llibre de 
disbarats. Màquines i maneres de 
fer viatges extraordinaris o la Guia 
fantàstica dels mons dibuixats.

gènere: realisme fantàstic

temes: la lectura i els llibres, 
els personatges fantàstics, els viatges

VA 28 El somriure de la Natàlia
Rodolfo del Hoyo
Il·lustracions: Oriol Malet
128 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-24-8

A en Vador li agrada inventar-
se històries, però el que més 
li agrada és el somriure d’una 
companya de classe, la Natàlia. 
El dia que la veu sola i trista al 
pati de l’escola, farà servir tota la 
seva imaginació per ajudar-la.

gènere: realisme fantàstic

temes: l’autoestima, els sentiments, 
la superació de problemes, l’escola
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27 En Lluc i en Fred 
DeSucre a l’illa invisible
Laia Longan
Il·lustracions: August Tharrats
200 pàg. / 9,50 €
978-84-15095-22-4

L’Ariadna somiava que apareixia 
un nen, en Lluc. Un dia va rebre 
la primera carta d’en Lluc, en 
què li explicava que ell també la 
veia en somnis i la convidava a 
visitar una enigmàtica ciutat.

gènere: aventures

temes: els viatges, l’amistat, la 
superació de problemes

23 Una mort massa salada
Jaume Cela / Juli Palou
Il·lustracions: Pep Brocal
152 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-62-8

Quan uns pescadors troben un 
cos enredat en una xarxa, la 
Xarloca és l’única que s’adona 
que hi ha una noia espiant vora 
les barques, i és clar, allò li fa 
pudor de socarrim i decideix 
seguir-la. 

gènere: policíaca

temes: les vacances, les relacions  
personals, l’amistat, la corrupció

21 Poemes i haikus de  
sant Jordi, princeses i dracs
Montse Ginesta
Il·lustracions de l’autora
80 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-82-6

Entre els fulls d’aquest llibre 
trobareu alguns poemes inspirats 
en tradicions antigues i altres de 
més festius i així podreu celebrar 
la llegenda de sant Jordi amb un 
pessic d’humor.

gènere: poesia

temes: les llegendes, els personatges 
fantàstics, sant jordi

VA

VA 18 L’arbre de les històries
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
120 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-69-7

Tot va començar amb una notícia: 
«Ben aviat les biblioteques 
desapareixeran». La nit de 
Reis, en Jonàs, el bibliotecari, 
troba una nena misteriosa, que 
capgirarà la seva vida.

gènere: realisme fantàstic

temes: els sentiments, la lectura,  
les biblioteques i els llibres,  
els personatges fantàstics

12 Otto, el nen que va 
arribar amb la neu
Laia Longan
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-49-9

Al principi semblava un hivern 
molt llarg, després van creure 
que era cosa de màgia, i van 
deixar d’esperar la primavera. Un 
dia l’Otto descobrirà el perquè 
de tot plegat.

gènere: fantasia

temes: les relacions familiars, 
l’amistat, els mites clàssics

14 El petit home llop
Cornelia Funke
Il·lustracions de l’autora
112 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-52-9

Aviat serà lluna plena i tots 
els gossos udolaran a la Lluna. 
L’Arnau ho comprèn de sobte: 
a ell també li ve de gust fer-
ho, parla amb una veu ronca i 
els ulls se li tornen grocs. És un 
petit home llop!

gènere: aventures

temes: els personatges fantàstics, 
l’amistat, l’escola

2 Peripècies d’un rescat
Dolors Garcia i Cornellà
Il·lustracions: Quim Bou
112 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-17-8

L’Oleguer i l’Arnau han 
d’abandonar a correcuita 
l’edifici on viuen perquè 
l’hauran d’enderrocar, i a 
l’Oleguer el preocupa el seu 
gat, que ha desaparegut.

gènere: aventures

temes: l’amor als animals, 
les relacions familiars, l’amistat

6 Les sargantanes negres
Jaume Cela / Juli Palou
Il·lustracions: Pep Brocal
136 pàg. / 9,50 €
978-84-96726-14-7

A la Xarloca li agraden 
les novel·les de lladres i 
serenos. Així que, el dia que 
desapareixen misteriosament 
tots els animals del laboratori 
de l’escola, no s’ho pensa dues 
vegades i es posa a investigar.

gènere: policíaca

temes: la protecció dels animals, 
l’escola, l’amistat

VA

67



per a bons  per a aprentents

de detectiu

per a detectius 

amb experiènciadetectius

Llibres plens  
de misteri i aventures 
per als lectors  
més desperts.

19 En Bernat detectiu  
i l’anell del templer de 
Capdella
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Cristina Picazo
978-84-16844-26-5
184 pàg. / 10,20 €

En Bernat i els seus amics troben 
una llibreta sobre el tresor dels 
templers que l’àvia amaga en 
un armari. L’atzar els portarà de 
vacances a Capdella, a la Vall 
Fosca, on viuran tota mena de 
peripècies.

VA

VA

17 En Bernat detectiu i 
els ous de titanosaure de 
l’estany de Banyoles
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Cristina Picazo
978-84-15975-87-8
160 pàg. / 10,20 €

En Bernat i els seus amics visiten 
l’Institut Català de Paleontologia. 
La desaparició d’uns ous de 
titanosaure del museu conduirà 
els nostres amics fins a Banyoles, 
on s’enfrontaran a una banda 
organitzada i viuran un munt 
d’aventures fins a recuperar-los.

VA

20 El cas de la petjada 
blanca
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Jordi Sunyer
978-84-16844-97-5
90 pàg. / 10,20 €

Qui diu que en un poble no 
passa mai res? L’Aina, en Joel, la 
Rocio i en Nelson, els Perdiguers 
de la Cova del Drac, investigaran 
un vessament de pintura a la 
llera del riu.

VA 15 En Bernat detectiu i  
els camins soterrats  
del castell de Biosca
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Cristina Picazo
176 pàg. / 10,20 €
978-84-15975-41-0

En Bernat, la Laia, en Jordi 
i en Miquel van a Biosca, a 
casa de l’àvia Matilde. Allà, 
la colla s’endinsarà en els 
camins soterrats del castell 
per descobrir el secret d’una 
misteriosa llum.

VI

VI

VI

VA 14 En Bernat detectiu i  
l’amagatall de les mines 
d’Escaró
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Cristina Picazo
120 pàg. / 10,20 €
978-84-15095-99-6

En Bernat, la Laia i en Miquel 
passen uns dies a Prada de 
Conflent, a la Catalunya Nord. 
Mentre visiten pobles, indrets 
i monuments investigaran la 
misteriosa desaparició d’unes 
talles romàniques que els durà 
fins a les antigues mines d’Escaró.

VI

VA 12 En Bernat detectiu i  
els catorze biberons
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Cristina Picazo
120 pàg. / 10,20 €
978-84-15095-73-6

En Bernat vol ser detectiu 
i mentre passa uns dies de 
vacances en una masia del Vallès 
podrà posar en pràctica tot el 
que està aprenent llegint les 
aventures de Sherlock Holmes. 
Juntament amb els seus amics, 
la Laia, en Miquel i en Jordi, 
acabarà resolent l’enigmàtic cas 
dels catorze biberons.

VI
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VA 13 Moguda al cementiri
Jesús Ballaz
Il·lustracions: Eric Villa
144 pàg. / 10,20 €
9788415095781

En Sergi Espasa, en Robert 
Bastons i la Laia Oró estan 
convençuts que l’enterramorts 
del cementiri de Molinars està 
ficat en negocis bruts. Vols 
ajudar-los a destapar els tripijocs 
de l’enterramorts i l’estranya 
desaparició de les restes d’un 
vell combatent? 

10 L’ajuda d’un lladre
Wolfgang Ecke
Il·lustracions: Ute Krause
94 pàg. / 10,20 €
978-84-15095-31-6

11 Misteri a l’Hotel 
Ambassador
Wolfgang Ecke
Il·lustracions: Ute Krause
88 pàg. / 10,20 €
978-84-15095-37-8

7 El parc de la Casa 
Tenebrosa
Jesús Ballaz
Il·lustracions: Eric Villa
136 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-84-0

Al poble de Molinars comencen 
a passar coses ben estranyes. 
Als Tres Asos se’ls ha girat feina i 
no donen l’abast. Quins misteris 
amaguen la Casa Tenebrosa, 
la biblioteca i la vella fàbrica 
abandonada? Observa bé totes 
les il·lustracions i podràs ser tan 
bon detectiu com els nostres 
protagonistes. 

VA16 Els col·leccionistes  
de gats
Jesús Ballaz
Il·lustracions: Eric Villa
136 pàg. / 10,20 €
978-84-15975-58-8

Als Tres Asos se’ls ha girat 
feina: fa dies que a Molinars 
desapareixen gats de raça. 
Primer va ser un gat d’Angora, 
després una gata de Bengala, i 
per si de cas no fos poca cosa, a 
la botiga d’antiguitats els roben 
escultures de gats de porcellana 
i or. 

VA

1 Operació Drac Groc
Julian Press
136 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-19-2

2 Operació Ceptre 
Daurat
Julian Press
136 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-20-8

5 Operació al 
monestir dels Corbs
Julian Press
136 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-40-6

6 Operació Laboratori 
Clandestí
Julian Press
144 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-48-2

18 Operació Corall 
Vermell
Julian Press
978-84-16844-04-3
136 pàg. / 10,20 €

3 La Colla dels Mandrils
Hans Jürgen Press
134 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-16-1

4 Les aventures dels 
detectius del far
Klaus Bliesener
136 pàg. / 10,20 €
978-84-96726-21-5

9 Escala de caragol
Hans Jürgen Press
Il·lustracions de l’autor
136 pàg. / 10,20 €
978-84-15095-32-3
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Fèlix, ets un desastre!
Jakob M. Leonhardt
160 pàg. / 12,50 €
978-84-1597-520-5

Més enllà de dibuixar, en Fèlix 
no sap fer res de res. Però 
a la seva vida ha aparegut 
la Charleen, encantadora i 
bellíssima. Si vol impressionar-
la, haurà de reciclar-se de cap a 
peus. Serà capaç?

gènere: novel·la il·lustrada

temes: l’adolescència

En Fèlix es fica en embolics
Jakob M. Leonhardt
176 pàg. / 12,50 €
978-84-1597-571-7 

En Fèlix no sap com 
desempallegar-se dels perillosos 
membres del Club de Lluita, 
que volen convertir-lo en carn 
picada, ni com impressionar la 
dolça Nina, vatua i revatua!

gènere: novel·la il·lustrada

temes: l’adolescència

A través de les peripècies d’en Fèlix,  
un adolescent que és un complet 

desastre, els lectors a partir de 12 anys 
entren en un univers ple d’humor i 

situacions esperpèntiques.

1 La volta al món en 
80 dies
Jules Verne
Il·lustracions: Saul Darú
112 pàg. / 10,50 €
978-84-17599-93-5

El cavaller anglès Phileas Fogg 
aposta amb els amics que és 
possible fer la volta al món 
en 80 dies. Per demostrar-ho, 
emprèn un viatge, però en el 
camí trobarà molts obstacles 
que faran perillar l’èxit de la seva 
aventura.

Una manera senzilla i divertida d’introduir  
a les nostres aules la literatura i la pràctica teatrals.

2 Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand
Il·lustracions: Francesc Santana
152 pàg. / 10,20 €
978-84-18592-44-7

En Cyrano no s’atreveix a 
confessar l’amor que sent per la 
Rosaura. Està convençut que el 
rebutjarà perquè té el nas molt 
gros. No obstant això, en Cyrano 
decideix ajudar en Cristià, un 
jove soldat molt bell però a qui 
li costa parlar, a conquerir el cor 
de la Rosaura i li dicta paraules 
d’amor encisadores.

3 Somni d’una nit d’estiu
William Shakespeare
Il·lustracions: Antoni Laveda i 
Enric Solbes
112 pàg. / 10,50 €
978-84-18592-72-0

Una nit d’estiu, al bosc màgic 
apareix en Puck, el follet 
maliciós, proveït d’un poderós 
filtre d’amor amb el qual jugarà 
a confondre els amants i crearà 
equívocs molt divertits. 

4 Benvinguts a 
The Purpurin Factory!
Albert López Vivancos
Il·lustracions: María Serrano
104 pàg. / 10,50 €
978-84-19659-17-0

En una ciutat grisa on la gent 
malviu, la família Foscor busca 
feina per poder sobreviure. Una 
nova fàbrica ha obert les seves 
portes a la ciutat i els Foscor s’hi 
presenten per provar sort.

LA

VA

LA
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6 Bruna la bruixa i el 
secret de l’Encantada
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Viv Campbell
88 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-70-6

Bruna, amb l’ajuda del seu 
amic Miquel i del follet Fals, 
descobrirà una trama que posa 
en perill el subministrament 
d’aigua del poble i, de 
passada, protegirà el secret de 
l’Encantada. Perquè el poder 
de la màgia passa per saber 
emprar-la bé!

10 Bruna la bruixa i el 
tresor dels gambosins
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Viv Campbell
44 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-29-3

Tornen les aventures de Bruna 
la bruixa i del seu amic Miquel. 
En aquesta ocasió, el follet Fals 
els acompanyarà a l’escola i els 
ficarà en embolics ben divertits 
mentre es plantegen una 
recerca del tresor.

9 El cas dels mitjons 
desapareguts 
Jacobo Feijóo
Il·lustracions: Martín Rodríguez
112 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-10-1

A l’agència d’investigació de la 
vampira Carmilla LeFanú no hi 
entren casos últimament i, per 
això, la influencer s’avorreix molt. 
Un dia, s’adona que tothom 
duu els mitjons desemparellats. 
Acompanya-la en la resolució 
d’un nou cas a Necròntia.

8 Ullals
Jacobo Feijóo
Il·lustracions: Martín Rodríguez
112 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-83-6

La Carmilla LeFanú, la influencer 
del moment encara que mai es 
veu el seu rostre (perquè és una 
vampira), viurà amb els seus 
amics una fantàstica aventura 
per salvar una de les seves més 
fidels seguidores, víctima d’una 
singular maledicció.

11 Els Robotots al jardí 
de les Hespèrides
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
144 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-32-3

La tercera missió dels Robotots: 
anar al planeta-jardí Hespèrides i 
agafar una poma d’or d’un valor 
incalculable. Però hi ha un petit 
obstacle: el guardià del jardí és 
Ladó, un drac de cent caps.

+8+8

+8

+8

+8 +10 +12

La col·lecció de novel·la gràfica 
d’Animallibres.

A la coberta del llibre us indiquen 
l’edat amb les següents icones:

+10

VA LA

LA

LA

+12 7 Filstrup
Jaume Copons
Il·lustracions: Òscar Julve
232 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-84-3

En totes les famílies hi ha una 
ovella negra, però què passa 
quan en una família d’ovelles 
negres n’hi surt una de blanca? 
Linus Filstrup és un noi honrat 
que no té res a veure amb Arlo, 
el seu germà bessó, que és un 
autèntic pispa i l’orgull dels 
Filstrup, una família de lladres i 
estafadors com ha de ser.

VA

71



1 Diari d’una sonada
Amèlia Mora Sanromà
Il·lustracions: Alan Rabello
168 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-62-1

L’Ada torna a matinar per anar 
a l’institut després de tres 
magnífics mesos de platja, 
d’aixecar-se tard i de moltes 
hores de tele... Com sobreviurà a 
aquest terrible avorriment!?

+12

+12

+10 4 Els Robotots i l’Hidra 
de Lerna
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
152 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-60-7

La primera missió dels Robotots: 
anar al planeta Lerna a deslliurar 
els seus habitants d’un monstre 
terrible que els turmenta nit 
i dia.

3 El dia dels influencers vivents
Loopy Teller Studio
120 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-42-3

En Natzaret i el seu germà en Quim 
s’adonen que tothom a l’institut actua 
d’una manera estranya. Alguns alumnes 
semblen patir convulsions, llençar escuma 
per la boca i fins i tot atacar qualsevol 
amb amenaces i reclams de fer-se una 
selfie. S’han convertit en zombis digitals o 
què ha passat?

+12 2 Regla núm. 1
Idoia Iribertegui
152 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-43-0

La Telma anota al seu diari 
les emocions que li provoca 
la primera regla. Tristesa, por, 
desconcert... Ha arribat la 
«monstruació»! Tanmateix, 
gràcies a la família i a les 
amistats s’adonarà que és 
un procés natural i se sentirà 
preparada per encarar nous 
reptes personals.

VA

+10 5 Els Robotots i la ciutat 
del rei Augies
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
152 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-65-2

La segona missió dels Robotots: 
anar al planeta Èlide, a la cort 
del rei Augies, a ajudar-lo a 
netejar els excrements que s’hi 
acumulen des de fa generacions.

VA
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Una nova col·lecció pensada per 
salvar la bona literatura infantil i 
juvenil: la LIJ de sempre, la que 
batega als marges de modes i 
tendències.

A la coberta del llibre us 
indiquen l’edat amb les 
següents icones:

+16+8 +10 +12 +14

19 Úrsula
Germán Machado
Il·lustracions: Carolina T. Godina
88 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-14-9

La Lara explica el que va passar 
un dels estius més estranys de 
la seva vida: l’estiu que va haver 
d’anar abans d’hora a casa dels 
avis, en un poblet del Pirineu.

16 L’Emil i els detectius
Erich Kästner
Il·lustracions: Walter Trier
192 pàg. / 12,95 €
978-84-19659-00-2

L’Emil agafa tot sol un tren cap a 
Berlín per a visitar l’àvia. Però el 
trajecte s’espatlla quan li roben 
els diners que li havia donat la 
mare. L’Emil, amb l’ajuda d’uns 
nous amics, traçarà un pla per 
atrapar el lladre.

18 La profecia de 
la Beatryce
Kate DiCamillo
Il·lustracions: Sophie Blackall
248 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-09-5

Un monjo troba a l’estable del 
monestir una nena malalta i tota 
bruta de terra i de sang. Mentre 
en prenia cura, descobreix 
horroritzat que la nena sap 
llegir, cosa que suposa un perill 
perquè en aquell regne està 
prohibit ensenyar les nenes a 
llegir.

15 La guerra dels tions
Adrià Aguacil
Il·lustracions: Sebastià Serra
240 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-95-9

El bosc de Can Maties està 
en perill: una constructora 
vol destruir-ne una part per 
construir-hi un hotel. Abans 
de Nadal, els protagonistes 
descobreixen que un tió es mou, 
així que començaran a investigar 
i despertaran la fúria del bosc.

17 El nen
Colas Gutman
Il·lustracions: Emilio Urberuaga
32 pàg. / 12,95 €
978-84-19659-07-1

Una faula deliciosa i plena 
d’humor, que convida a la 
reflexió sobre el paper de l’ésser 
humà en la natura.

14 Alma. S’aixeca el vent
Timothée de Fombelle
Il·lustracions: François Place 
368 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-76-8

1786. El dia que desapareix el 
seu germà petit, l’Alma surt 
a buscar-lo i emprèn un llarg 
viatge, lluny de la família i de la 
vall d’Àfrica. Mentrestant, al port 
de Lisboa, en Joseph s’embarca 
clandestinament en un vaixell 
de tràfic d’esclaus.
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8 Mira
Tina Vallès
Il·lustracions: Mercè Galí
168 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-23-2

La Mira és curiosa, però també 
molt tímida. Per això quan la 
matriculen a l’acadèmia de ball 
perquè perdi la vergonya, li cau 
el món a sobre. La Mira també 
és orgullosa i accepta el repte: 
qui sap si al final ballar l’ajudarà 
a perdre la vergonya.

9 Faules
Jean de La Fontaine
Il·lustracions: Henri Galeron
120 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-37-9

Redescobrim les Faules de La 
Fontaine. «Coses simulades i 
inventades per instruir o per 
divertir», segons la definició del 
mateix autor.

10 El joc del penjat
Josep Pedrals
Il·lustracions: David de las Heras
104 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-53-9

El protagonista d’aquesta 
novel·la en vers rimat és un 
noi que va començar a viure 
intensament a finals del segle 
passat. La del Penjat és una 
història de camí, d’aprenentatge 
i d’experimentació. Però també 
és un joc, aquest romanç.

11 L’hivern del Sr. Jeroni
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-57-7

Des que va morir la seva dona, 
una de les poques alegries que 
li queden al senyor Jeroni és el 
seu net, a qui intenta transmetre 
la seva passió pels rellotges. 
Però un incident a la casa del 
davant alterarà la seva rutina.
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7 El nou
David Almond
Il·lustracions: Marta Altés
328 pàg. / 13,95 €
978-84-18592-29-4

Quan en George arriba a la 
classe, tothom el troba una 
mica estrany. És exageradament 
educat, té uns ulls i una veu 
inexpressius, però té uns 
coneixements enciclopèdics i 
és una màquina jugant a futbol. 
Quin misteri hi ha darrere d’ell? 

6 Pantera
Coia Valls
Il·lustracions: Pep Boatella
280 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-18-8

L’Enma decideix viatjar al Sahel 
amb l’esperança de descobrir la 
veritat sobre la mort dels seus 
pares i, potser, també, de revelar 
el misteri de la seva naturalesa. 
Perquè l’Enma té un secret: 
algunes nits desapareix i, quan 
es desperta, no sap què ha fet ni 
on ha estat.

13 Oi que ens hem perdut, 
Alícia?
Pep Puig
Il·lustracions: Mercè López
200 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-58-4

L’Alícia explica el que els va 
passar a ella i a la seva colla 
el dia que van decidir anar a 
l’escola tots sols. Pensaven que 
no es perdrien, però el que va 
començar com un dia alegre 
d’emancipació es va convertir en 
un malson.

12 La branca més alta 
de la melancolia
josep l. badal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
240 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-59-1

Aquest llibre és un lloc. Aquí s’hi 
narra el destí dels personatges 
que viuen en la daurada branca 
de la melancolia.
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1 Viatge al país 
dels arbres
J. M. G. Le Clézio 
Il·lustracions: Henri Galeron
40 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-72-0

Sabies que els arbres són una 
mica tímids i feréstecs? Però 
si fas l’esforç d’observar-los 
atentament, t’adonaràs que són 
uns éssers màgics que parlen, es 
mouen i fins i tot tenen ulls per 
veure-hi!

2 El lloc màgic
Chris Wormell
296 pàg. / 13,95 €
978-84-17599-72-0

La Clementina somia un lloc 
màgic lluny de la Gran Ciutat 
Negra. Sap que un dia el 
trobarà, però abans s’haurà 
d’escapar de la tieta i l’oncle 
Randina, dos malànimes cruels 
que la tenen segrestada i 
esclavitzada.

3 Sadako i les mil 
grues de paper
Eleanor Coerr
Il·lustracions: Eva Sánchez
80 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-82-9

Basada en una història real, 
Sadako i les mil grues de paper 
és un homenatge a la valentia 
de la jove protagonista, tota 
una heroïna al Japó, i a les 
víctimes de la bomba atòmica 
d’Hiroshima.

4 Capitana Rosalie
Timothée de Fombelle
Il·lustracions: Isabelle Arsenault
64 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-99-7

La Rosalie té cinc anys i és una 
capitana amb una missió molt 
secreta: aprendre a llegir. La 
mare li llegeix en veu alta les 
cartes que el pare els envia des 
del front, però arriba un dia 
que és capaç de llegir tota sola. 
Llavors descobrirà la veritat 
sobre la guerra i les seves 
conseqüències.

5 Googol
josep l. badal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
80 pàg. / 12,95 €
978-84-17599-96-6

Googol no és el que els altres 
volen que sigui: vol ser ell 
mateix i punt. Cansat de les 
preguntes de tothom, aquest 
personatge inclassificable 
emprèn un viatge iniciàtic 
que el portarà a descobrir-
se a ell mateix i a conèixer 
un món fantàstic ple d’amics 
inoblidables.
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26 L’estrany cas del 
detectiu Arsène Lutin
Francesc Puigpelat
232 pàg. / 10,50 €
978-84-18592-01-0

La Marta Peris explica 
l’emocionant aventura que ella 
i el seu germà van viure fa dos 
anys, quan els van segrestar 
els pares mentre eren a París. 
Sort que els va ajudar un veí 
molt especial: el detectiu privat 
Arsène Lutin.

gènere: novel·la policíaca

temes: la confiança, la família

Narrativa per a joves desperts  
i amb inquietuds amb la voluntat  
de formar la sensibilitat i l’esperit crític.

VA

VA

29 Cap al nord
Carme Bou Sala
256 pàg. / 10,50 €
978-84-18592-66-9

La Carla té la necessitat de 
trencar amb la rutina i la 
urgència de fugir és tradueix 
en un viatge en moto nord 
enllà. Conèixer llocs nous la 
portarà a adonar-se de com és 
d’important obrir els punts de 
mira.

gènere: novel·la de viatges

temes: el desenvolupament de 
l’esperit crític, la superació

28 La pregunta
Arturo Padilla
120 pàg. / 10,20 €
978-84-18592-45-4

Una novel·la que parla del dol 
i de la diversitat de religions 
a través d’un protagonista 
adolescent.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: la diversitat cultural,  
el dol, la família, la religió,  
la superació

27 El dia que vull oblidar
Albert Juvany i Blanch
160 pàg. / 10,50 €
978-84-18592-28-7

L’Agnès i el pare tenen un pla 
ambiciós: fabricar una màquina 
del temps per recuperar el futur 
de la mare.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: el dol, l’educació 
mediambiental, la família,  
la superació

Amb propostes didàctiques  
que es poden baixar des del web  

www.animallibres.cat

31 El meu primer amor
David Nel·lo
160 pàg. / 10,50 €
978-84-19659-05-7

En José Pedro ja havia assistit 
a la transformació del seu 
germà Ivanhoe. En Hoe ja no 
jugava a la Play, es preocupava 
per menjar bé i s’havia tornat 
presumit. S’havia enamorat! Ell 
no s’enamoraria mai, n’estava 
segur. Segur?

gènere: novel·la realista 
tema: l’amor, l’amistat, el 
creixement personal

30 Lucky
Àngel Burgas
288 pàg. / 10,50 €
978-84-18592-89-8

Les vides de l’Arnau, la Clara, 
l’Àlex i  la Cristina van quedar 
marcades per Lucky, que va 
perdre la mare i era el fill de 
l’amo de l’hotel Costa-Sol.

gènere: novel·la realista 
tema: amistat, relacions familiars, 
creixement personal
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25 Només vull ser jo mateix
Rodolfo del Hoyo
168 pàg. / 10,50 €
978-84-18592-02-7

En Pau està de pega: se li ha 
mort l’avi. A més, li han robat 
uns documents que un amic de 
la família tot just li havia lliurat 
per complir la voluntat de l’avi. 
La recerca del llibre també el 
portarà a descobrir un secret 
molt perillós. 

gènere: novel·la policíaca

temes: els secrets familiars, la 
identitat

24 La botiga de vides
Adrià Aguacil
152 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-94-2

La Júlia és una friqui esquifida 
i maldestra. Els còmics i els 
llibres són els seus únics amics. 
Un dia, de camí cap a casa, un 
desconegut li dona un fullet en 
què s’anuncia una botiga de 
vides. Sí, allà et pots comprar 
una vida nova. A canvi, però, la 
teva passa a estar en venda...

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, la identitat

VA

VA

22 Sempre amb texans
Anna Cabeza
192 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-60-7

D’on venen aquests texans 
que portes? Qui els ha fet? La 
Lan Hua, el Daniel, la Raquel 
i el Masango són alguns dels 
personatges que desfilen 
per aquesta història amb 
amor, amistat, encontres i 
desencontres.

gènere: novel·la realista

temes: el desenvolupament del 
sentit crític, la diversitat cultural

23 Paraules, flors i pólvora
Cinta Arasa
232 pàg. / 10,50 €
978-84-17599-73-7

Barcelona, anys vint del 
segle passat. La Mercè és 
una adolescent inquieta i 
observadora. Encara té molt 
viu el record de l’avi, que ja fa 
dos anys que va morir. Ell li va 
transmetre l’amor a la llengua 
catalana.

gènere: novel·la realista

temes: la família, la cultura 
pròpia, la identitat nacional

21 Quatre persones diferents 
no somien el mateix
Muntsa Mimó 
192 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-57-7

La Tidir, en Pol, la Clara Mei i en 
Bru han estat seleccionats per 
compartir la millor habitació 
d’una masia de vacances per a 
joves. Ben aviat s’adonaran que 
res no és el que sembla.

gènere: novel·la de misteri

temes: l’autonomia, 
la companyonia, la convivència, 
l’honradesa, la humanitat

VA
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VA 19 El darrer crit
Jordi Serra Mayoral
160 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-15-7 

Tot preparant un treball escolar 
sobre la pirateria, l’Amin i 
en Joan descobriran sense 
proposar-s’ho la veritat sobre 
una vella llegenda local.

gènere: novel·la d’aventures 
temes: les llegendes, els pirates, 
la història local

20 Tot plegat semblava 
una broma
Anna Vilar
152 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-45-4 

L’Àlex, en Jofre i l’Ona. Tres 
adolescents amb històries 
colpidores a sobre que 
s’entrellacen en aquest diari de 
supervivència a tres veus.

gènere: novel·la realista

temes: l’assetjament escolar, 
l’adolescència, les aparences, les 
relacions interpersonals

18 L’inquietant (i meravellós) 
veí del tercer segona
Jaume Cela
110 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-14-0 

El protagonista d’aquesta 
història és molt especial: a la 
seva bústia hi ha l’etiqueta, però 
no el nom. Les meves cosines i 
jo vam descobrir qui s’amagava 
al tercer segona.

gènere: novel·la contemporània

temes: el bé i el mal, 
els personatges clàssics, 
la literatura universal, l’educació
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10 El bolígraf de Higgs
Rubèn Montañá
176 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-22-7 

Acabo de trobar un bolígraf 
d’una marca que es diu HIGGS 
tot just quan estic a punt de 
començar una novel·la sobre un 
bolígraf que es diu HIGGS.

gènere: novel·la fantàstica i de 
ciència-ficció

temes: l’escola, la superació de 
problemes, l’adolescència

11 Foc al cor
Maria Carme Roca
160 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-27-2 

Mentre espera l’autobús, l’Òscar 
veu cada dia un noi gitano 
que neteja els parabrises. No 
s’imagina com li canviarà la vida 
el dia que es coneixen.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: les classes socials, 
les diferències econòmiques, 
l’educació, els estils de vida 
urbans

12 La sorra del rellotge
Maria Enrich
168 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-40-1 

La Patrícia i la Gal·la han perdut 
l’àvia per sempre. Però el 
descobriment d’una caixa amb 
un diari personal ho canviarà 
tot.

gènere: novel·la històrica 
contemporània

temes: la dona a la catalunya de 
postguerra

15 Com una tempesta  
que arriba sense avisar
Glòria Marín
200 pàg. / 10,20 €
978-84-16844-74-6 

Després d’anys d’absència, la 
tieta de la Valentina torna al 
poble i aviat la noia comença a 
adonar-se que no coneix la seva 
família com pensava.

gènere: novel·la contemporània

temes: les relacions familiars, 
les aparences, la llibertat 
personal

VA

VA

VA

VA 13 No volia escriure aquest 
llibre
Albert Güell i Juanola
144 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-56-2 

La Susanna té uns problemes, 
en forma de companys de 
classe, que poden esguerrar la 
felicitat de qualsevol.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: l’assetjament escolar, 
la resolució de conflictes 
personals

14 Columna de fum
Jordi Fenosa
136 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-69-2 

En Ximo i la Mar treballen 
junts a l’Agrupació de Defensa 
Forestal de Molins i passen el 
dia vigilant els boscos. Ambdós 
sospiten que alguns dels últims 
incendis han sigut provocats.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: la protecció del 
medi ambient, les conductes 
ecològicament reprovables

17 Escrivia flors a la Júlia
Lluís Gea Martínez
190 pàg. / 10,50 €
978-84-17599-04-1

A les darreries del segle 
xix, el Pinxo  ha hagut de créixer 
abans del que li pertocava i 
superar els convencionalismes 
socials de l’època per conquerir 
la noia de qui s’ha enamorat.

gènere: novel·la històrica a la 
catalunya rural del segle xix

temes: la història local, el món 
rural, el segle xix, l’amor juvenil, 
les relacions socials

VA

16 Una acàcia entre quatre 
parets
Ricardo Alcántara
192 pàg. / 10,20 €
978-84-17599-01-0 

En Pere és molt tímid i insegur, 
però quan la Sofia, una noia que 
va conèixer xatejant, insisteix 
a quedar per veure’s, decideix 
viatjar a Barcelona.

gènere: novel·la realista

temes: les xarxes socials, les 
relacions problemàtiques, les 
relacions entre pares i fills, les 
drogodependències
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VA 9 No sense tu
Tessa Julià Dinarès
180 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-16-6 

Una nit de 1938, el pare d’una 
família de pagesos anuncia que 
marxa al front per combatre 
l’exèrcit franquista. La mare i 
la filla hauran de treballar de 
valent per subsistir.

gènere: novel·la històrica

temes: la vida rural, la guerra 
civil espanyola, la segona 
república, la resistència política

8 Em dic Saül  
i sóc un noi normal
Albert López Vivancos
96 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-14-2 

Que difícil és enfrontar-nos als 
propis sentiments! Però en Saül 
està decidit a mostrar-se tal 
com és.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: el reconeixement i 
l’acceptació de les preferències 
sexuals, l’entorn familiar i social, 
l’amistat
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7 El noi de la novel·la
Santi Baró
112 pàg. / 10,50 €
978-84-16844-11-1 

Viure amb la meva germana és 
com viure amb un rap. I, a més, 
els pares sempre la protegeixen 
i totes les culpes em cauen a 
sobre.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: la gelosia entre germans, 
la família, la personalitat, 
l’adolescència
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6 La filla de l’argenter
Núria Pradas
152 pàg. / 10,50 €
978-84-15975-81-6 

En Jofre és el fill d’una família 
de pagesos que aspira a una 
vida millor. Ara, ha pres una 
decisió. Se n’anirà a la ciutat, on 
els homes, diuen, són lliures i no 
vassalls d’un senyor feudal.

gènere: novel·la històrica

temes: la vida dels jueus a la 
barcelona del segle xiv, les 
tradicions, la cultura, la dona

5 Futur imperfecte
Manel Aljama
128 pàg. / 10,50 €
978-84-15975-76-2 

L’any 2092, el que queda de 
la humanitat viu en ciutats 
protegides per bombolles 
magnètiques i governades per 
ordinadors dins d’un sistema 
totalitari.

gènere: novel·la de ciència-ficció

temes: les organitzacions socials, 
l’adolescència revolucionària, 
els mites
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4 Quan a l’Isma se li van  
creuar els cables
Laila Karrouch
144 pàg. / 10,50 €
978-84-15975-75-5 

L’Isma no fot brot i les noies li van 
al darrere. En Bilal, un noi d’origen 
magribí, no entén com pot ser 
amic d’un ganàpia com aquell...

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: l’amistat, la família, els 
primers enamoraments, la fidelitat, 
l’assetjament, les diferències 
culturals

3 Despertant la ira del 
faraó
Arturo Padilla de Juan
160 pàg. / 10,50 €
978-84-15975-63-2 

«Caurà la ira del faraó sobre 
aquell qui pertorbi el seu 
descans etern», diu una 
inscripció a l’entrada de la 
tomba que l’Albert i la Jasmine, 
arqueòlegs, han d’investigar.

gènere: novel·la d’aventures

temes: l’arqueologia egípcia, 
l’avarícia

1 No sé si vull un nòvio  
o un gos
Glòria Marín
120 pàg. / 10,50 €
978-84-15975-33-5 

A l’Alba, la relació amb la 
seva família se li està fent 
insuportable. Per això, comença 
a escriure en una llibreta allò 
que li bull al cap.

gènere: novel·la realista 
contemporània

temes: els conflictes en 
l’adolescència, els trastorns 
alimentaris, les relacions afectives, 
l’amistat, les relacions familiars
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Servei de Suport al Professorat

www.animallibres.cat    info@animallibres.cat

Ap. de correus 6141    08080 Barcelona

@animallibres1 Animallibres Editorial@Animallibres @animallibreseditorial

Coneixes tot el que Animallibres posa 
al teu abast per al foment de la lectura?

Descobreix el nou Troballibres
Troba la lectura que el teu alumnat necessita. Els llibres estan classi� cats 
per temàtiques i edats i, a més a més, pots consultar les Idees per a l’aula 
que t’hi proposem o llegir fragments dels llibres que més t’interessin.

Treu el màxim partit als nostres llibres 
amb Lectura activa
Cada dossier de Lectura activa inclou un quadern per a 
l’alumnat i un per al professorat que possibiliten treballar la 
lectura en veu alta, la tertúlia literària i l’escriptura creativa.

Idees per fomentar la biblioteca escolar!
Descobreix el nou web dedicat a les biblioteques d’aula i de 
centre. Un espai on trobaràs projectes d’innovació lectora, 
programes d’animació a la lectura o propostes de lots temàtics.

Consulta els programes d’Animalectura 
i els tallers temàtics
Informa’t de tots els autors, autores, il·lustradors i 
il·lustradores que poden visitar el teu centre.


